
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันจนัทรที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน 154 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 88 ราย ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจํานวน 66 ราย นับเปนจํานวนหุนรวมกนัไดทั้งสิ้น 
เทากับ 316,514,029 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 36.7875 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
จํานวนทั้งสิ้น 860,384,157 หุน ถือวาจํานวนราย จํานวนหุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
มีกรรมการ และผูบริหารเขารวมประชุมมีรายนามดังตอไปนี้  
 1. นายชวน   ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายสนั่น   ศรีรุงโรจน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
 3. นางอัญชนั  ต้ังมติธรรม       กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 4. นายอนันต  อหันทริก กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณา 
       คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายศักดิ์ศรี  พฤฒิธรรมกูล กรรมการ และผูชํานาญการฯ  
 6. นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร และ 
       เลขานุการบรษัิท 
 7. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 8. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนา 
       ธุรกิจ-นิติกรรม และกรรมการสรรหา 
 9. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชี-การเงิน 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 10. นายเกษม   ฑูรกฤษณา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 11. ดร.ปง    คุณะวัฒนสถิตย กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา 
 12.  นายปรีดิ์   บุรณศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน เขารวมประชุมครบ 
 
 ผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม และบริษัทฯ ไดแจงชื่อเปนผูทําหนาที่เปนคนกลาง และเปนผูทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการนับคะแนน ไดแก นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท และนางสาวชลาลัย ลี้ภูมิวนิชย ผูสอบบัญชรีับ
อนุญาต จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด   
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 เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ จึงไดเรียนชีแ้จงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของ 
ผูถือหุนซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระดังนี้ 
  - ผูถือหุนรายหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากับ จํานวนหุนที่ตนถอื หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสียงเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง ในแตละวาระเทากับจํานวนหุนที่ตนถอื หรือรับมอบ
ฉันทะมา โดยใชใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรบั ณ ตอนลงทะเบียน 
  - การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนทีล่งคะแนนเสียง ไมเหน็ดวย หรือ  
งดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น โดยการยกมือใหเจาหนาที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาํคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสยีงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง 
ที่ลงคะแนนเสยีงเห็นดวยในวาระนั้นๆ ทัง้นี้หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ  
ใหถือวาที่ประชุมใหความเหน็ชอบ หรืออนมุัติในวาระนั้นๆ  
 ทั้งนี้กอนลงมตใินแตละวาระ บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดซักถาม หรือแสดงความเห็น 
ในประเด็นที่เกีย่วของกับวาระนั้นๆ โดยขอใหผูถอืหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็นกรุณาแจงชื่อ-นามสกุล 
ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
 ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเพื่อขอเชญิผูถอืหุนเสนอระเบยีบ 
วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ลวงหนาแลวนั้น แตไมมีผูถอืหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
ดังกลาว 
 การประชมุครั้งนี้มีนายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชมุ และนายณัฐพสธร  นนทจิตต 
กรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม  
 เมื่อครบองคประชุมตามกฎหมายแลว ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดการประชุมโดยเริม่พิจารณาตาม 
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้:- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2556 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 25 
เมษายน 2556 
 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ใหกับผูถอืหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวบน 
เว็บไซตแลว ดงันั้นจงึขอเสนอใหผูถอืหุนพจิารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 

2556  ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 
2. ไมเหน็ดวย 20,000 0.01 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ ประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2556 ใหผูถอืหุนทุกทานทราบ
ลวงหนาแลว และกรรมการผูที่เกี่ยวของไดรายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติมในที่ประชุม 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรบัอนุญาตแลว 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2556 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนญุาตและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และ
กรรมการผูที่เกี่ยวของไดมีการรายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถอืหุนไดรบัทราบเพิ่มเติม 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2556 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 

 
วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที ่ 
1 มกราคม 2556 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2556 ใหแกผูถอืหุนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด 
สิทธิผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 โดยการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิสําหรับ ผลประกอบการ  
ป 2556 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท หักการจายเงินปนผลระหวางกาล อัตราหุนละ 0.10 บาท เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2556  
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คงเหลือจายสุทธิหุนละ 0.20 บาท จํานวนหุนทั้งหมด 860,384,157 หุน คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น  172,076,831.40 บาท  
และกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 
 สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวน 
ตามกฏหมายแลว จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 
- ผูถือหุนไมมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแกไขขอบังคบัของบริษทัฯ ขอ 26 
 ที่ประชมุไดพจิารณาแลวจึงมมีติอนุมัติใหแกไขขอบงัคับ ขอ 26 จากขอความเดิม เปนขอความใหม ดังนี ้
 จากขอความเดิม ขอ 26. ชือ่และจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัทกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของบรษัิทสามารถกระทําการแทนบริษัทได   
เฉพาะกรณีเพือ่การขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา 
น้ําประปา โทรศัพท หรอืการขออนญุาตปลูกสรางอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบาน และการขอเชื่อมทาง   
การเชื่อมทอระบายน้ํา  ใหกรรมการหนึ่งคนโดยระบุชื่อรับผิดชอบพิจารณาลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ 
บริษัทกระทําการแทน 
 เปนขอความใหม  ขอ 26. ชื่อและจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทน 
บริษัทกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของบรษัิทสามารถกระทําการแทนบริษัทได   
เฉพาะกรณีเพือ่การขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา,  
น้ําประปา, โทรศัพท, การขอโอน รบัโอนและรับคืนเงนิประกันการใชไฟฟา, น้ําประปา, โทรศพัท หรือการ 
ขออนญุาตปลูกสรางอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบาน และการขอเชื่อมทาง  การเชื่อมทอระบายน้ํา  ให
กรรมการหนึ่งคนโดยระบุชื่อรับผิดชอบพิจารณาลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทน 
- ผูถือหุนไมมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหแกไขขอบังคบัของบริษัทฯ ขอ 26 ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้ 
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 
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วาระที่ 6  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
และ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษทัฯ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
    การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งในป 2556 มีกรรมการ 
ครบวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก  
  (1) นายอนนัต อหันทริก 
  (2) นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม 
  (3) นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล 
   (4) ดร.ปง   คุณะวัฒนสถิตย 
    ที่ประชุมไดพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
4 ทาน ดังนี ้
  (1) นายอนนัต อหันทริก 
  (2) นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม 
  (3) นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล 
   (4) ดร.ปง   คุณะวัฒนสถิตย 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
 4 ทาน ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี ้
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง 
กรรมการ 

คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

1. นายอนันต อหันทริก 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

2. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

3. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

4. ดร.ปง   คุณะวัฒนสถิตย 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

 
  6.1) กําหนดกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมติัแตงต้ังกรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดงันี ้
    1. นายชวน  ต้ังมติธรรม  
    2. นางอัญชัน ต้ังมติธรรม  
    3. นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม  
    4. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม  
    โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อขางตน  
 ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี้  

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  
กรรมการ 

คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

1. นายชวน           ต้ังมติธรรม 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 
 
 6.2) กําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทสามารถ 
กระทําการแทนบริษัท  เฉพาะกรณีเพื่อการขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท, การขอโอนและรบั 
โอนสิทธิการใชไฟฟา, น้ําประปา, โทรศัพท, การขอโอน รบัโอนและรับคนืเงินประกันการใชไฟฟา, น้าํประปา,  
โทรศัพท หรอืการขออนญุาตปลูกสรางอาคารหรือการขอเลขหมายประจําบานและการขอเชื่อมทาง การเชื่อมทอ
ระบายน้ํา ดังนี ้ 
    1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติกําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผดิชอบเฉพาะกรณีดังกลาว ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 316,494,029 99.99 

2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 

   
   6.3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา 
คาตอบแทนไดพิจารณามีรายละเอียดดังนี้  คือ 
 1. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2557 ปละไมเกิน 800,000 บาท 
 - ประธานฯ     15,000 บาทตอครั้ง 
 - กรรมการคนละ 10,000 บาทตอครั้ง 
 2.  จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังนี้ 
 - ประธานฯ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการคนละ  10,000.-บาทตอครั้ง 
             (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 

- ไมมีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด ของ 
   ผูที่มาประชุม ดังนี ้
  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 

 
 
        3. เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ  ประจําป 2556 
         - อนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไมเกิน 2,856,000 บาท (สองลานแปดแสน 
หาหมื่นหกพันบาทถวน) ตอคณะกรรมการรวม  12 ทาน (คนละ 238,000 บาท) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2557 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้  
                              ชื่อ                 เลขที่รับอนุญาต  สํานักงาน 

      นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท               4098     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 หรือ นายวิเชียร          ธรรมตระกูล          3183     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท จะลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ ในป 2557 เปน 
ปที่ 4 นายวิเชียร ธรรมตระกลู ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทยอยมากอน 
 ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมสีวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุน 
รายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาวและเปนผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทดวย 
 สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2557 ที่ประชุมอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและงบการเงิน
รวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,190,000 บาท (เงินหนึง่ลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) 
ซึ่งเปนอัตราเดียวกับคาสอบบัญชีรวมประจําป 2556 โดยมรีายละเอียดดังนี ้
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- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชมุมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคาตอบแทนดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระและพิจารณา 
กําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี ้
 1. นายเกษม ฑูรกฤษณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายอนนัต อหันทริก   กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายปรีดิ์  บุรณศิริ   กรรมการตรวจสอบ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อขางตน ดวยการลงคะแนนเปน 
 รายบุคคล ตามลําดับดังนี้ 
  

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง 
กรรมการ 

คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

 1. นายเกษม        ฑูรกฤษณา 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

 2. นายอนันต อหันทริก 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 

 3. นายปรีดิ์  บุรณศิริ 316,494,029 99.99 - - 20,000 0.01 
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คาสอบบัญช ี ป 2556 (บาท) ป 2557 (บาท) 

งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส 585,000.- 585,000.- 
งบประจําป 605,000.- 605,000.- 
คาบริการอื่นๆ - - 

รวม 1,190,000.- 1,190,000.- 



   และพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2557 ไมเกิน 250,000.-บาท  
(เงินสองแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทตอครั้ง 
 (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2557 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
% ของจํานวนหุน 

ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดวย 316,494,029 99.99 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 20,000 0.01 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ลําดับแรกตองขอขอบคุณและขอชื่นชมการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะผูบรหิาร  
   ในปจจุบันนี้สังคมมีการต่ืนตัวเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ และทางสมาคมสงเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ก็ไดจัดทําโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
   ในการตอตานการทุจริต ซึง่ในมุมมองของนกัลงทุนนัน้เหน็วาถาบริษัทฯ เขารวมเปนสมาชิก 
   ในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนอกจากจะเปนประโยชนตอบริษัท, ตลาดหุนไทย, 
   นักลงทุน และยังเปนประโยชนอยางยิ่งตอประเทศไทยดวย จึงอยากทราบวาทางบริษัทฯ  
   มีความสนใจที่จะเขารวมเปนสมาชิกเพื่อประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ 
   กับทางสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทยหรือไม หากสนใจเขารวมโครงการขณะนี้ 
   ดําเนินการอยูในขั้นตอนใด หากยังไมแนใจ หรือยงัไมสนใจจะเขารวมโครงการในตอนนี ้
   ในอนาคตจะมีความสนใจหรอืไม 
กรรมการบรษิัทฯ : ปจจุบันนี้บริษัทฯ ก็เปนสมาชิกของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทยอยู สวนโครงการ 
   แนวรวมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตนั้น ขัน้ตอนการดําเนินงานของ 
   บริษัทฯ อยูในระหวางเตรียมการเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาที่จะเขา 
   รวมเปนสมาชิก 
ผูถือหุน : ที่ดินรอการพฒันา (Land Bank) ที่บันทึกบัญชีเปนราคาตนทุน หรอืราคาประเมิน บรษัิทฯ  
   มีการประเมินราคาที่ดินหรือไม  
กรรมการบรษิัทฯ : - บริษัทฯ ไดทําการประเมินราคาที่ดินทุกแปลงทุกรอบ 3 ป หากราคาประเมินตํ่ากวา 
   ราคาตนทุนก็จะบันทึกในราคาที่ตํ่ากวา แตถาราคาประเมินสูงกวาก็จะบันทึกในราคาตนทุน 
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   ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานทางบัญชี ดังนั้นราคาที่บันทึกในงบการเงินคือราคาตนทุน สําหรับราคา 
   ประเมินจะมีแสดงอยูใน 56-1 เปนขอมูลที่เปดเผยสามารถตรวจสอบได 
   - ที่ดินรอการพฒันาของบริษัทฯ มีอยูหลายทําเล ที่ดินบางแปลงมีตนทุนตํ่าสามารถสราง 
   อัตราสวนกําไรขั้นตนไดมากกวา 50% เชน ที่ดินทําเลถนนรามอินทราซึง่บริษัทฯ ไดมีการ 
   พัฒนาทําโครงการอยาง ตอเนื่องมาหลายโครงการทั้งที่สิ้นสุดไปแลวและอยูในระหวางดําเนินการ 
ผูถือหุน : บริษัทฯ มีวิธีพจิารณาคาตอบแทนกรรมการที่สามารถอางอิงไดหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ : การพิจารณาผลประโยชนตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทฯ ไดเปดเผยไวในหนังสือเชิญประชุมแลว 
   โดยพิจารณาจากผลประกอบการในแตละป และไดมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่อยูในกลุม 
   ธุรกิจอสังหาฯ ประกอบดวย 
ผูถือหุน : บริษัทฯ จะมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชเพื่อลดตนทนุบางหรอืไม และรายไดในป 2557 
   จะเติบโตเหมือนป 2556 หรอืไม 
ประธานที่ประชุมฯ : บริษัทฯ จะนาํระบบ Tunnel Form มาใชในงานกอสราง เปนระบบโครงสรางที่เทคอนกรีตผนัง  
   รับน้ําหนักและพื้น โดยใชแบบเหล็ก จะทําใหงานกอสรางเสร็จเร็วขึ้น 30% โดยจะเริ่มใชภายใน 
   1-2 เดือนนี้ ขณะนี้อยูในขั้นตอนการเตรียมแบบเหล็กและอุปกรณ 
กรรมการบรษิัทฯ : แผนการดําเนนิงานของป 2557 จะมีโครงการที่ดําเนินงานตอเนื่องมาจากป 2556 และมี 
   โครงการเปดใหม 4 โครงการ ไดแก 

  1. โครงการลีออง อยูในทําเลถนนสุขุมวิท 62 สินคาเปนทาวนโฮม ในระดับราคา 
  6-7 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับคอนโดฯ ในทําเลนี้อาจจะไดพื้นที่ใชสอย 100 ตร.ม.  
  ดังนั้นลูกคานาจะใหความสนใจทาวนโฮมมากกวา  
  2. เบลพารค เปนโครงการเฟสใหมในทําเลเดิม อยูในทําเลถนนรามอินทรา สินคาเปน 
  บานเดี่ยว ราคา 4-5 ลานบาท ราคาระดับกลางที่ยังมีกลุมลูกคาตอเนื่อง 
  3. ชวนชืน่โมดสัวิภาวดี เปนโครงการเฟสใหมในทําเลเดิม อยูในทําเลถนนวิภาวดี-รังสิต 
  สินคาเปนทาวนโฮม และโฮมออฟฟศ เปนโครงการที่จะเริม่ใชระบบกอสรางแบบ Tunnel 

Form และที่ดินบริเวณนี้กําลงัจะมีการตัดถนนเชือ่มระหวางถนนวิภาวดี-รังสิต กับถนน 
  พหลโยธนิทําใหโครงการนี้ติดถนน 2 ดาน ทําใหทําเลโครงการมีความเจริญ และมีความ 
  นาอยูอาศัยมากขึ้น  
  4. โครงการชวนชื่นวงแหวน-เอกชัย อยูในทาํเลถนนเอกชยั-บางบอน สินคาเปนบานเดี่ยว 

100 ตร.ว. ขึ้นไป 
  โครงการที่จะเปดใหมในป 2557 มูลคาโครงการรวมกัน 3,000 ลานบาท เมื่อรวมกับโครงการ 
  ที่ดําเนินการตอเนื่องแลวประมาณการรายไดอยูในระดับ 2,800 ลานบาท ใกลเคียงกับปที่ผานมา 

ผูถือหุน : อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัท สามัคคีซิเมนต จํากัด ที่บริษัทฯ มีหุนอยู แตผล 
   การดําเนินงานที่ผานมาประสบปญหาขาดทุน 
ประธานที่ประชุมฯ :  ภายในระยะเวลา 10 กวาปที่ผานมา ภาวะตลาดปูนซิเมนตในประเทศไทยมีการแขงขนัสูง  
       เนื่องจากกําลังการผลิตมีมากกวาความตองการซื้อภายในประเทศ จึงทําใหราคาปูนซิเมนต 
       ไมเพิ่มขึ้น แตตนทุนเพิ่มขึน้ บริษัท สามัคคีซิเมนต จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตซิเมนต  
       ขนาดยอมจึงไมสามารถแขงขันกับผูผลิตรายใหญได แตปจจุบันนี้บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑ 
       ใหมโดยที่ยังใชเครื่องจักรเดิมที่มีอยูได คือผลิตปูนขาว ซึ่งปูนขาวสามารถนําไปใชไดกับ 
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       หลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมน้ําตาล, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมถลงุเหล็ก, 
       อุตสาหกรรมผลิตอิฐมวลเบา และกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร เชน นําไปใชปรับปรุงดิน ใช 
       กับบอเลี้ยงกุง บอเลี้ยงปลา ฯลฯ ประกอบกับราคาจําหนายปูนขาวก็สูงกวาราคาปูนซิเมนต 
       แตขั้นตอนการผลิตจะนอยกวาการผลิตปูนซิเมนต คาดวาจะสามารถสรางผลกําไรได  
       ซึ่งบริษัท สามัคคีฯ กไ็ดใหบริษัทที่ปรึกษาดานการตลาดไปสํารวจและวิเคราะหขอมูลแลว 
       หากการผลิตเต็มกําลังตามแผนที่วางไว ก็จะมีขนาดการผลิตติดอันดับ 1 ใน 5 ของโรงงาน  
       ผูผลิตปูนขาวภายในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑใหมนี้จะนําออกสูตลาดไดภายในสิ้นปนี้ 
ผูถือหุน : การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผูประกอบการอสังหาฯ บางรายเขาไปลงทุน 
    ในประเทศพมา บริษัทฯ มโีครงการจะขยายการดําเนินงานไปหรือไม และปญหาเรื่องแรงงาน 
    มีการแกไขหรอืยัง 
ประธานที่ประชุมฯ : สําหรับการลงทุนดานอสังหาฯ ในประเทศพมานั้น ไดมีการเดินทางไปสํารวจมาเมื่อปที่แลว 
   การลงทุนดานรับเหมากอสรางนั้นอาจจะทําได แตก็ไมใชธุรกิจหลักของบริษัทฯ สวนการลงทุน 
   ดานอสังหาฯ พัฒนาที่ดินยังมีอุปสรรคอยู เนื่องจากกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดนิยัง 
   ไมชัดเจนตองรอการปรับปรุงเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการลงทุนของนักลงทนุตางประเทศกอน 
   สวนปญหาแรงงานไดรับการแกไขใหดีขึ้นแลว สวนหนึง่ก็ไดมีการจัดแรงงานตางดาวให 
   ขึ้นทะเบียนอยางถูกตองกับทางหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ อีกสวนหนึ่งก็ไดนําระบบการ 
   กอสราง Tunnel Form เขามาใชเพื่อชวยลดปญหาแรงงานและระยะเวลาการทํางาน 
ผูถือหุน : บริษัทฯ มหีลักเกณฑการบันทึกรายการรับรูรายไดและคาใชจายในแตละโครงการอยางไร 
   และอยากทราบภาพรวมเกี่ยวกับรายไดของบริษัทฯ วามาจากแนวราบเทาใด แนวสูงเทาใด 
   หรือมรีายไดจากกิจกรรมอื่นๆ อีกหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ : รายการรับรูรายไดจะบันทึกบัญชีเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ตนทุนตางๆ จะบันทึกในรายการ 
   สินคาคงเหลือ เมื่อมีการรับรูรายไดก็จะเกิดการตัดจายตนทุนเพื่อใหสอดคลองกัน ซึ่งเปน 
   ไปตามมาตรฐานทางบัญช ี
   รายไดของบรษัิทฯ มาจากสินคาแนวราบเปนหลัก สวนสนิคาแนวสูงปจจุบันอยูในระดับ  
   20%-30% ของรายไดรวม แตก็ไดมีการวางแผนที่จะเพิ่มสัดสวนขึ้นเรื่อยๆ เนือ่งจาก 
   คอนโดมิเนียมจะเปนสินคาที่มาเสริมตลาดระดับลาง เพราะวาสินคาระดับราคา 1-3 ลานบาท 
   จะพัฒนาบานแนวราบในเขตชุมชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อตอบสนองความตองการของ 
   ลูกคากลุมนี้เปนไปไดยาก แตก็ตองดูภาวะซัพพลายของตลาดคอนโดฯ ในขณะนัน้ประกอบดวย 
   ถาในขณะที่ตลาดคอนโดฯ กลับมาพลิกฟนขึ้นบริษัทฯ ก็มแีผนที่จะขยายสัดสวนของคอนโดฯ  
   เพิ่มขึ้นอาจจะอยูในระดับ 40%-50% ได แตก็ตองดูภาวะตลาดโดยรวมดวย สําหรับธุรกจิเสริม 
   ของบริษัทฯ คอื การดําเนินธุรกิจสนามกอลฟขนาด 18 หลุม ชื่อสนามกอลฟชวนชืน่ ทาํเลต้ังอยู 
   ในจังหวัดปทุมธานี 
ผูถือหุน : บริษัทฯ มนีโยบายจะขยายธุรกิจไปตางจังหวัดบางหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ : ปจจุบันบริษัทฯ ยังเนนดําเนนิโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากสามารถรองรับ 
   แผนการขยายตัวในระดับ 20%-30% ตอป แตถาฐานขยายตัวอยูในระดับ 5,000-10,000  
   ลานบาท ก็อาจจะตองขยายโครงการไปตางจังหวัดเพิ่มเติม 
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ผูถือหุน : อยากทราบวาจะมีโครงการบานราคาถูกในลักษณะสวัสดิการบางหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ  :  การสรางบานราคาถูกในลักษณะนั้นจะตองไดรับการสงเสรมิการลงทุน และตองสรางใน 
   ปริมาณมากถึงจะคุมคาการลงทุน ประกอบกบัในปจจุบันนีป้ญหาหนีค้รัวเรือนของประชาชน 
   มีเพิ่มมากขึ้น ทําใหการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงนิเขมงวดมากขึ้น การทําธุรกจิของ 
   บริษัทเอกชนจงึไมเอื้ออํานวยกับการทําบานในลักษณะนี้นอกจากการเคหะฯ ที่จะมีรฐับาลให 
   การสนับสนุนอยู 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิจากทีก่ลาวมา   
    ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติจึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
    ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน หากมผีูถอืหุนทานใดมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเขามาไดที่ www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166619 และกลาวปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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