
บริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ครัง้ท่ี 1/2558 

เมื่อวนัองัคารท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารมัน่คง 

ถนนบรรทดัทอง แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 
 
เริม่ประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครัง้น้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุรวมกนัทัง้สิน้เป็นจาํนวน 180 ราย แบง่เป็น ผูถ้อืหุน้เขา้ 
รว่มประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 91 ราย ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจาํนวน 89 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 
เท่ากบั 389,338,235 หุน้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 45.252 ซึ่งเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 
จาํนวนทัง้สิน้ 860,384,157 หุน้ ถอืว่าจาํนวนราย จาํนวนหุน้ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
กรรมการ และผูบ้รหิารเขา้รว่มประชุมมรีายนามดงัต่อไปน้ี  
 1. นายชวน   ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 2. นายสนัน่   ศรรีุง่โรจน์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหา 
 3. นางอญัชนั  ตัง้มตธิรรม       กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 4. นายอนนัต ์  อหนัทรกิ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการพจิารณา 
       คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายศกัดิศ์ร ี  พฤฒธิรรมกลู กรรมการ และผูช้าํนาญการฯ  
 6. นายณฐัพสธร  นนทจติต ์ กรรมการ, ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายบรหิาร และ 
       เลขานุการบรษิทั 
 7. นายชเูกยีรต ิ  ตัง้มตธิรรม กรรมการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายการตลาด 
 8. นางสาวนภาพร กมลศกัดาวกุิล กรรมการ, ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันา 
       ธุรกจิ-นิตกิรรม และกรรมการสรรหา 
 9. นางสาวชุตมิา ตัง้มตธิรรม กรรมการ, ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัช-ีการเงนิ 
       และกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
 10. นายเกษม   ฑรูกฤษณา กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
 11. ดร.ปิง    คุณะวฒัน์สถติย ์ กรรมการอสิระและกรรมการสรรหา 
 12.  นายปรดีิ ์   บุรณศริ ิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 ทัง้น้ีกรรมการบรษิทัฯ มจีาํนวน 12 คน เขา้รว่มประชุมครบ 
 
 ผูส้อบบญัชผีูเ้ขา้รว่มประชุม และบรษิทัฯ ไดแ้จง้ชือ่เป็นผูท้าํหน้าทีเ่ป็นคนกลาง และเป็นผูท้าํหน้าทีใ่นการ
ตรวจสอบการนบัคะแนน ไดแ้ก่ นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์และนางสาวดวงพร ศริจินิดาเลศิ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต จาก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั   
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M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 



 
 เพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรษิทัฯ จงึไดเ้รยีนชีแ้จงถงึวธิกีารนบัคะแนนเสยีงของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละวาระดงัน้ี 
  - ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบั จาํนวนหุน้ทีต่นถอื หรอืรบัมอบฉนัทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละวาระเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื หรอืรบัมอบ
ฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน 
  - การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีง ไมเ่หน็ดว้ย หรอื  
งดออกเสยีงในแต่ละวาระเทา่นัน้ โดยการยกมอืใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็ใบลงคะแนน และนําคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีงดงักลา่วมาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีง 
ทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้น้ีหากคะแนนเสยีงสว่นใหญ่เหน็ดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ  
ใหถ้อืวา่ทีป่ระชุมใหค้วามเหน็ชอบ หรอือนุมตัใินวาระนัน้ๆ  
 ทัง้น้ีก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชุมไดซ้กัถาม หรอืแสดงความเหน็ 
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถาม หรอืแสดงความเหน็กรุณาแจง้ชือ่-นามสกุล 
ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนทุกครัง้ 
 ตามทีบ่รษิทัฯ ไดก้าํหนดและเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ลว่งหน้าเพือ่ขอเชญิผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบ 
วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 และเสนอชือ่กรรมการลว่งหน้าแลว้นัน้ แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอ
ระเบยีบวาระการประชุมและเสนอชือ่กรรมการดงักลา่ว 
 การประชมุครัง้น้ีมนีายชวน  ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ และนายณฐัพสธร  นนทจติต ์
กรรมการเป็นเลขานุการทีป่ระชุม  
 เมือ่ครบองคป์ระชุมตามกฎหมายแลว้ ประธานทีป่ระชุมจงึไดก้ลา่วเปิดการประชุมโดยเริม่พจิารณาตาม 
ระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี :- 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เมือ่วนัจนัทรท่ี์ 28 เมษายน 2557 
 ประธานฯ แจง้วา่ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ประชุมเมือ่ 
วนัจนัทรท์ี ่28 เมษายน 2557 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม รวมทัง้ไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ แลว้ ดงันัน้จงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 
- ไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ 
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่28 เมษายน 2557  

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง 
จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 389,338,235 100 
2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง - - 
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วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัฯ ไดนํ้าสง่หนงัสอืรายงานประจาํปี 2557 ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกทา่นทราบ
ลว่งหน้าแลว้ และกรรมการผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้ายงานสรุปขอ้มลูทีส่าํคญัใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบเพิม่เตมิในทีป่ระชุม 
- ผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ดงัน้ี 
ผูถื้อหุ้น : ขอสอบถามวา่ ก่อนหน้าน้ีบรษิทัจะมแีต่สนิคา้ประเภทแนวราบ และเริม่จะทาํอาคารสงู 
   คอืโมดสัเมือ่ 2-3 ปีทีผ่า่นมา อยากทราบวา่บรษิทัไดแ้บง่สดัสว่นสนิคา้ระหวา่งแนวราบกบั 
   อาคารสงูอยา่งไร 
ประธานท่ีประชมุฯ : - สนิคา้สว่นใหญ่ของบรษิทัเป็นแนวราบ เน่ืองจากมจีาํนวนโครงการอยูม่าก สว่นโครงการ 
   อาคารสงูทีเ่ปิดขายเมือ่ปี 2553 คอื โครงการคอนโดเดน็ วภิาวด ีนัน้ กไ็ดโ้อนกรรมสทิธิใ์ห ้
   แก่ลกูคา้เรยีบรอ้ยแลว้ โครงการทีก่าํลงัดาํเนินการอยูค่อื  โครงการคอนโดออกสัท ์ทีถ่นน 
   เจรญิกรุง 80 และยงัมอีกี 2 โครงการทีว่างแผนวา่จะเปิดขายภายในครึง่ปีหลงัของปี 2558 
   คอื โครงการทีถ่นนอรุณอมัรนิทร ์เป็นอาคารสงู 14 ชัน้ และโครงการทีถ่นนสขุสวสัดิ ์เป็น 
   อาคารสงู 37 ชัน้ ขณะน้ีอยูใ่นขัน้ตอนการออกแบบโดยบรษิทัผูอ้อกแบบทีม่ชีือ่เสยีง นอกจากน้ี 
   แลว้กย็งัพจิารณาจดัซือ้ทีด่นิทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิอยู ่
   - เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัประกอบกบัจาํนวนคอนโดมเินียมทีข่ายในนตลาดมอียูม่าก  
   การทาํอาคารสงูมากเกนิไปจงึมคีวามเสีย่ง ฉะนัน้บรษิทัจาํเป็นตอ้งพจิารณาทาํเลทีด่นิทีด่แีละ 
   สภาวะเศรษฐกจิทีม่คีวามเหมาะสมจงึจะขยายเพิม่ขึน้ได ้
กรรมการบริษทัฯ : ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบวา่ ในปี 2557 บรษิทัไดป้ระกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและ 
   คอรร์ปัชัน่ และเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
   ซึง่ภายหลงัจากน้ีบรษิทัจะพจิารณาเขา้รว่มกระบวนการรบัรองโดยคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตั ิ
   ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ประจาํปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัที ่31  
 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

  
มตทิีล่ง 

จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 387,642,235 99.56 
2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง 1,696,000 0.44 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้ว 
 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2557 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และ
กรรมการผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีารรายงานสรุปขอ้มลูทีส่าํคญัใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบเพิม่เตมิ 
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- ผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ดงัน้ี 
ผูถื้อหุ้น : ขอสอบถามวา่ จากงบการเงนิซึง่ไดม้กีารบนัทกึกลบัรายการทีไ่ดล้ดมลูคา่ทีด่นิจาํนวน 
   23.9 ลา้นบาท ทาํไมบรษิทัไมบ่นัทกึราคาทีด่นิทีร่าคาประเมนิทีผู่ป้ระเมนิอสิระไดป้ระเมนิไว ้
   ซึง่จะมผีลต่อกาํไรของบรษิทัทีไ่มไ่ดม้าจากผลการดาํเนินงานจรงิ 
กรรมการบริษทัฯ : การบนัทกึรายการเป็นไปตามมาตรฐานทางบญัช ี บรษิทัผูป้ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหาฯ  
   สนิทรพัยใ์นการพฒันาถอืเป็นสนิคา้คงเหลอื จะไมเ่หมอืนธุรกจิอื่นทีจ่ะบนัทกึรายการ 
   เป็นสนิทรพัยถ์าวร ทีจ่ะสามารถเลอืกบนัทกึทีร่าคาประเมนิได ้ซึง่จะมกีาํไรจากการ 
   บนัทกึราคาทีแ่ตกต่างกนั บรษิทัพฒันาอสงัหาฯ นัน้มาตรฐานทางบญัชคีอื การบนัทกึ 
   สนิคา้คงเหลอืทีร่าคาตน้ทุน หรอืราคาประเมนิตวัใดตวัหน่ึงทีม่รีาคาตํ่ากวา่ ซึง่ในฐานะ 
   ผูป้ระกอบการมหีน้าทีซ่ือ้ทีด่นิมาในราคาทีต่ํ่าและพฒันาสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของ 
   ผูบ้รโิภคเพือ่ขายใหไ้ดผ้ลกาํไร จงึจะถอืวา่เป็นการวดัผลการดาํเนินงาน 
ผูถื้อหุ้น : ขอสอบถามวา่ จากทีไ่ดก้ลา่วมากาํไรทีแ่จง้ไวใ้นงบการเงนิกจ็ะไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิ  
   เน่ืองจากบรษิทัมรีายไดจ้ากการประเมนิราคาทีด่นิดว้ยแต่ยงัไมไ่ดข้าย   
กรรมการบริษทัฯ : ตามมาตรฐานทางบญัช ียงัไมบ่นัทกึเป็นรายได ้สนิคา้คงเหลอืในงบการเงนิคอืตน้ทุน ในกรณ ี
   น้ีคอื ถา้ทีด่นิดอ่ยคา่ลงตอ้งแสดงใหเ้หน็ในงบการเงนิวา่สนิทรพัยไ์มไ่ดม้คีา่เทา่กบัความ 
   เป็นจรงิ จงึใหบ้นัทกึทีต่น้ทุนก่อน หากขายไดก้าํไรจงึบนัทกึกาํไรเขา้มา 
ผูต้รวจสอบบญัชี : ขอใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรฐานทางบญัชเีรือ่งสนิทรพัยค์งเหลอื คอื เมือ่ใดทีบ่รษิทัซือ้ 
   ทีด่นิมามาตรฐานทางบญัชกีาํหนดไวต้อ้งบนัทกึในราคาทุนทีซ่ือ้มา และเมือ่ใดกต็ามทีร่าคา 
   ประเมนิทีด่นินัน้ตํ่ากวา่ราคาทุนทีซ่ือ้มากก็าํหนดใหบ้นัทกึขาดทุนจากทีด่นิทีซ่ือ้มาในทนัท ี
   ในขณะเดยีวกนัหากทีด่นิทีซ่ือ้มามรีาคาประเมนิสงูขึน้ กต็อ้งบนัทกึราคาทุน ไมอ่นุญาตให ้
   บนัทกึรบัรูล้ว่งหน้า และเมือ่ขายทีด่นิออกไปไดม้ลูคา่เพิม่ขึน้จรงิจงึจะรบัรูก้าํไรทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ผูถื้อหุ้น : ขอสอบถามวา่ การประเมนิราคาทีด่นิจะแยกประเภทเป็นอาคาร หรอืเป็นทีด่นิเปลา่หรอืไม ่
   และจะตอ้งประเมนิทุกปีหรอืประเมนิเฉพาะจะเกดิการเปลีย่นแปลงเชน่ การขาย เป็นตน้ 
   ในกรณน้ีีทีด่นิรอการพฒันาของบรษิทัทีม่อียูเ่ป็นจาํนวนมากจะมสีว่นทาํใหต้อ้งเสีย่คา่ใชจ้า่ย 
   ในเรือ่งน้ีมากขึน้ตามไปดว้ยหรอืไม ่
กรรมการบริษทัฯ : การประเมนิราคาจะประเมนิตามสภาพทรพัยส์นิทีม่อียูจ่รงิ เชน่ การประเมนิทีด่นิสว่นทีเ่ป็น 
   โครงการกจ็ะประเมนิเฉพาะพืน้ทีท่ีข่ายได ้สว่นทีเ่ป็นถนน สโมสรทีไ่มไ่ดส้รา้งรายไดก้จ็ะไมนํ่า 
   ไปคดิมลูคา่ สว่นทีเ่ป็นทีด่นิเปลา่กจ็ะประเมนิตามสภาพความเป็นจรงิ และจะประเมนิทุก 3 ปี  
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงัน้ี 

  
มตทิีล่ง 

จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 387,642,235 99.56 
2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง 1,696,000 0.44 

-4- 



วาระท่ี 4 พิจารณาการอนุมติัจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 ประธานทีป่ระชุมไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจาํปีสาํหรบัผลการดาํเนินงาน 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้จงึไดม้มีตใิหจ้า่ยเงนิปันผลประจาํปีสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตามปรากฏรายชือ่ ณ วนักาํหนด 
สทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2558 โดยการจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท 
หกัการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล อตัราหุน้ละ 0.10 บาท เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 คงเหลอืจา่ยสุทธหิุน้ละ 0.25 บาท 
จาํนวนหุน้ทัง้หมด 860,384,157 หุน้ คดิเป็นเงนิรวมทัง้สิน้  215,096,039.25 บาท และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนั
พฤหสับดทีี ่28 พฤษภาคม 2558 
 สาํหรบัการจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายนัน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรครบจาํนวน 
ตามกฏหมายแลว้ จงึไมไ่ดพ้จิารณาจดัสรรเพิม่เตมิ 
- ผูถื้อหุ้นไม่มีข้อซกัถามหรอืแสดงความเหน็ 
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตใิหจ้า่ยเงนิปันผลประจาํปีสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 ถงึ 
 วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  

  
มตทิีล่ง 

จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 389,338,235 100 
2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง - - 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเรื่องการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 17 และ ข้อ 26 
 ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้จงึมมีตอินุมตัใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 และขอ้ 26 จากขอ้ความเดมิ 
เป็นขอ้ความใหม ่ดงัน้ี 
 จากข้อความเดิม ขอ้ 17. ในกรณทีีต่าํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตาม
วาระใหค้ณะกรรมการเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราช 
บญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พยีง
เทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 
 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู ่  

 เป็นข้อความใหม่  ขอ้ 17. ในกรณทีีต่าํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตาม 
วาระใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนใน 
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การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืน และบุคคลซึง่เขา้เป็น
กรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 
 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู ่  

 จากข้อความเดิม ขอ้ 26. ชือ่และจาํนวนกรรมการในคณะกรรมการซึง่มอีาํนาจลงลายมอืชือ่แทน 
บรษิทักรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัสามารถกระทาํการแทนบรษิทัได ้
เฉพาะกรณเีพือ่การขออนุญาตตดิตัง้มเิตอรน้ํ์าประปา, ไฟฟ้า, โทรศพัท,์ การขอโอนและรบัโอนสทิธกิารใช ้ไฟฟ้า, 
น้ําประปา, โทรศพัท,์ การขอโอน รบัโอนและรบัคนืเงนิประกนัการใชไ้ฟฟ้า, น้ําประปา, โทรศพัท ์ หรอื การขอ
อนุญาตปลูกสรา้งอาคาร หรอืการขอเลขหมายประจาํบา้น และการขอเชื่อมทาง  การเชื่อมท่อระบายน้ํา  ให้
กรรมการหน่ึงคนโดยระบุชือ่รบัผดิชอบพจิารณาลงลายมอืชือ่และประทบัตราสาํคญัของบรษิทักระทาํการแทน 

 เป็นข้อความใหม่  ขอ้ 26. ชือ่และจาํนวนกรรมการในคณะกรรมการซึง่มอีาํนาจลงลายมอืชือ่กระทาํ 
การแทนบรษิทั คอืกรรมการสองคนลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั จงึจะมผีลผกูพนับรษิทัได ้ 
เวน้แต่ในกรณเีพือ่การขออนุญาตตดิตัง้มเิตอรน้ํ์าประปา, ไฟฟ้า, โทรศพัท,์ การขอโอนและรบัโอนสทิธกิารใชไ้ฟฟ้า,  
น้ําประปา, โทรศพัท,์ การขอโอน รบัโอนและรบัคนืเงนิประกนัการใชไ้ฟฟ้า, น้ําประปา, โทรศพัท ์หรอืการขอนุญาต
ปลูกสรา้งอาคาร หรอืการขอเลขหมายประจาํบา้น และการขอเชื่อมทาง  การเชื่อมท่อระบายน้ํา  ใหก้รรมการ
หน่ึงคนโดยระบุชือ่เป็นผูล้งลายมอืชือ่และประทบัตรา สาํคญัของบรษิทัจงึจะมผีลผกูพนับรษิทัได ้
 ทัง้น้ีทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการอาจกาํหนดชือ่กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชือ่
ผกูพนับรษิทัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัได ้
- ผูถื้อหุ้นไม่มีข้อซกัถามหรอืแสดงความเหน็ 
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 และขอ้ 26 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี  
 

  
มตทิีล่ง 

จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 389,338,235 100 
2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง - - 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาจาํนวนกรรมการและเลือกตัง้กรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและ  
    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการผูมี้อาํนาจทาํการแทนบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
    การพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ ซึง่ในป� 2558 มี
กรรมการ 
ครบวาระ จาํนวน 4 ท�าน ได�แก�  
 (1) นายชวน ตัง้มตธิรรม 
 (2) นางอญัชนั ตัง้มตธิรรม 
 (3) นายณฐัพสธร  นนทจติต ์
 (4) นายปรดีิ ์ บุรณศริ ิ
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    ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง จาํนวน 
3 ทา่น ดงัน้ี 
 (1) นายชวน ตัง้มตธิรรม 
 (2) นางอญัชนั ตัง้มตธิรรม 
 (3) นายณฐัพสธร  นนทจติต ์
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง จาํนวน 
 3 ทา่น ดว้ยการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล ตามลาํดบัดงัน้ี 
 

กรรมการ 
เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) 

1. นายชวน ตัง้มตธิรรม 389,338,235 100 - - - - 

2. นางอญัชนั ตัง้มตธิรรม 388,617,635 99.81 720,600 0.19 - - 

3. นายณฐัพสธร  นนทจติต ์ 389,338,235 100 - - - - 
 
 นอกจากน้ีไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหม ่1 ทา่นเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 
ทีอ่อกตามวาระ คอื 
    (1) นางมาลยั   รชัตสวรรค ์   
 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหมต่ามรายชือ่ขา้งตน้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการ 
 ทีค่รบวาระ ดว้ยการลงคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงัน้ี 
 
 กรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) 

1. นางมาลยั   รชัตสวรรค ์ 389,338,235 100 - - - - 

 
  6.1) กาํหนดกรรมการผูม้อีาํนาจทาํการแทนบรษิทัฯ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการผูม้อีาํนาจ 
ลงนามทาํการแทนบรษิทัฯ ดงัน้ี 
    1. นายชวน  ตัง้มตธิรรม  
    2. นางอญัชนั ตัง้มตธิรรม  
    3. นายชเูกยีรต ิ ตัง้มตธิรรม  
    4. นางสาวชุตมิา ตัง้มตธิรรม  
    โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนน้ีลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ  
- ผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ดงัน้ี 
ผูถื้อหุ้น : ขอสอบถามวา่ คณะกรรมการสรรหาไดม้กีารสอบถามผูท้ีจ่ะมาทาํหน้าทีก่รรมการวา่ม ี
   ความพรอ้มหรอืไมท่ีจ่ะมาทาํหน้าที ่1 วาระ วาระละ 3 ปี เน่ืองจากมคีวามอาวโุสมากแลว้ 
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   และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามทีเ่ป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนัทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
   ไดใ้หข้อ้สงัเกตุในเรือ่งน้ีบา้งหรอืไม ่ 
กรรมการบริษทัฯ : คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาผูท้ีจ่ะมาทาํหน้าทีก่รรมการจากผูท้ีม่คีวามชาํนาญ มคีวามรู ้ 
   ความสามารถ และทุกทา่นกไ็มข่ดัขอ้งทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที ่กรณกีรรมการผูม้อีาํนาจทาํการแทน 
   บรษิทัทีเ่ป็นบคุคลในครอบครวัเดยีวกนั สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย( IOD), 
   คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) และ ตลาดหลกัทรพัย ์ฯ ไมม่ ี
   ความคดิเหน็ขดัขอ้งในเรือ่งน้ี 
กรรมการบริษทฯ : ขอใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ บรษิทัไดด้าํเนินการตามหลกัมาตรฐานสากล โดยมกีารตรวจสอบจาก 
   ผูต้รวจสอบบญัชทีีไ่ดม้าตรฐานสากล มผีูต้รวจสอบภายในทีว่า่จา้งจากบรษิทัภายนอก และ 
   ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทุกประการ เชน่ กฎระเบยีบเกีย่วกบัเรือ่งของ 
   การทาํรายการเกีย่วโยง ถา้มรีายการทีจ่ะมปีระโยชน์ต่อกรรมการของบรษิทักจ็ะตอ้งนําเขา้สู ่
   ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้กรรมการผูม้อีาํนาจทาํการแทนบรษิทัฯ ตามรายชือ่ขา้งตน้  
 ดว้ยการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล ตามลาํดบัดงัน้ี  

 
กรรมการ 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) 

1. นายชวน           ตัง้มตธิรรม 389,338,235 100 - - - - 

2. นางอญัชนั  ตัง้มตธิรรม 389,338,235 100 - - - - 

3. นายชเูกยีรต ิ  ตัง้มตธิรรม 389,338,235 100 - - - - 

4. นางสาวชุตมิา  ตัง้มตธิรรม 389,338,235 100 - - - - 
  
  
   6.2) เหน็ควรพจิารณาอนุมตัผิลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ซึง่เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณา 
คา่ตอบแทนไดพ้จิารณามรีายละเอยีดดงัน้ี  คอื 
 1. จา่ยเบีย้ประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 ปีละไมเ่กนิ 800,000 บาท 
 - ประธานฯ     15,000 บาทต่อครัง้ 
 - กรรมการคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ 
 2.  จา่ยเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ดงัน้ี 
      ปีละไมเ่กนิ 70,000 บาท  (เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชุม)  
 - ประธานฯ 15,000.-บาทต่อครัง้ 
 - กรรมการคนละ  10,000.-บาทต่อครัง้ 
             

- ไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรอืแสดงความเหน็ 
มติท่ีประชมุ : โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมด ของ 



   ผูท้ีม่าประชุม ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง 

จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 389,338,235 100 

2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง - - 

 
 
        3. เงนิบาํเหน็จกรรมการบรษิทัฯ  สาํหรบัปี 2557 
         - อนุมตัเิงนิบาํเหน็จกรรมการบรษิทัฯ รวมไมเ่กนิ 2,820,000 บาท (สองลา้นแปดแสน 
สองหมืน่บาทถว้น) ต่อคณะกรรมการรวม  12 ทา่น (คนละ 235,000 บาท) 
- ไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ 
มติท่ีประชมุ : โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมด 
   ของผูท้ีม่าประชุม ดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง 
จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 389,338,235 100 

2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง - - 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทน 
 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตัใิหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2558 ในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี  
                              ชือ่                 เลขทีร่บัอนุญาต  สาํนกังาน 

      นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์              4098     บ. เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 
 หรอื นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก          4795     บ. เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 
 นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์จะลงนามเป็นผูส้อบบญัชงีบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2558 เป็น 
ปีที ่5 นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก ยงัไมเ่คยลงนามเป็นผูส้อบบญัชงีบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมาก่อน 
 ผูส้อบบญัชไีมไ่ดม้คีวามสมัพนัธ ์หรอื การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัยอ่ย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วและเป็นผูส้อบบญัชบีรษิทัยอ่ยของบรษิทัดว้ย 
 สาํหรบัคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2558 ทีป่ระชุมอนุมตัคิา่บรกิารสอบบญัชสีาํหรบังบการเงนิและงบการเงนิ
รวมของ บรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) เป็นเงนิ 1,190,000 บาท (เงนิหน่ึงลา้นหน่ึงแสนเกา้หมืน่บาทถว้น) 
ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัคา่สอบบญัชรีวมประจาํปี 2557 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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- ไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิคา่ตอบแทนดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง 
จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 389,338,235 100 

2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง - - 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชดุเดิมท่ีออกตามวาระและพิจารณา 
  กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแ่ทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดมิทีพ่น้วาระ จาํนวน 3 ทา่น ดงัน้ี 
 1. นายเกษม ฑรูกฤษณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายอนนัต ์ อหนัทรกิ   กรรมการตรวจสอบ  
 3. นางมาลยั รชัตสวรรค ์  กรรมการตรวจสอบ 
- ไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ดงัน้ี 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามรายชือ่ขา้งตน้ ดว้ยการลงคะแนนเป็น 
 รายบุคคล ตามลาํดบัดงัน้ี 
 

กรรมการ 
เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง 

คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) 

 1. นายเกษม        ฑรูกฤษณา 389,338,235 100 - - - - 

 2. นายอนนัต ์ อหนัทรกิ 389,338,235 100 - - - - 

 3. นางมาลยั รชัตสวรรค ์ 389,338,235 100 - - - - 

ค�าสอบบญัชี ปี 2557 (บาท) ปี 2558 (บาท) 

งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส 585,000.- 585,000.- 

งบประจาํปี 605,000.- 605,000.- 

คา่บรกิารอื่นๆ - - 

รวม 1,190,000.- 1,190,000.- 
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   และพจิารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 
   ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2558 ไมเ่กนิ 250,000.-บาท  
(เงนิสองแสนหา้หมืน่บาทถว้น) โดยกาํหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ต่อปี มรีายละเอยีดดงัน้ี  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทต่อครัง้ 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทต่อครัง้ 
 (เฉพาะกรรมการฯ ทีเ่ขา้ประชุม) 
- ไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ 
มติท่ีประชมุ : ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง 
จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจาํนวนหุน้ 
ทีม่ารว่มประชุมและใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
1. เหน็ดว้ย 389,338,235 100 

2. ไมเ่หน็ดว้ย - - 
3. งดออกเสยีง - - 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
- ผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ดงัน้ี 
ผูถื้อหุ้น : ขอทราบความคบืหน้าของบรษิทัรว่ม คอื บริษัท สามคัคซีิเมนต์ จาํกดั เรื่องการ 
   ดาํเนินธุรกิจผลติปูนขาว 
ประธานท่ีประชมุฯ  : ขณะน้ีตดิตัง้เครือ่งจกัรแลว้เสรจ็ จะเริม่ทดลองเครือ่งจกัรและการผลติชว่งปลายเดอืน 
       พฤษภาคมน้ี  หลงัจากนัน้กจ็ะเริม่ผลติออกสูต่ลาดได ้
ผูถื้อหุ้น : ขอสอบถามงบแสดงฐานะทางการเงนิ รายการลกูหน้ีเวนคนืทีด่นิเป็นทางหลวงจาํนวน  
   59 ลา้นบาท คอืทีด่นิของบรษิทัถูกเวนคนืแลว้ตัง้เป็นลกูหน้ีไว ้และทีด่นิสว่นทีเ่หลอืมกีาร 
   ประเมนิราคาใหมห่รอืไม ่
กรรมการบริษทัฯ : ทีด่นิดงักลา่วถูกเวนคนืเพือ่ไปตดัถนนเชือ่มระหวา่งถนนพหลโยธนิกบัถนนวภิาวด-ีรงัสติ 
   เน้ือทีด่นิประมาณ 1 ไรเ่ศษ เป็นทีด่นิบางสว่นของโครงการชวนชืน่โมดสัวภิาวด ีซึง่จะทาํให ้
   ทีด่นิของโครงการมสีว่นทีต่ดิถนนเสน้ใหมห่ลายรอ้ยเมตร ณ สิน้ปี 2557 ยงัไมไ่ดร้บัชาํระเงนิ 
   จงึตัง้เป็นลกูหน้ีแต่ปัจจุบนัไดร้บัชาํระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
ผูถื้อหุ้น : ถนนเสน้ใหมน้ี่จะดาํเนินการแลว้เสรจ็เมือ่ใด และมศีกัยภาพพอทีจ่ะทาํอาคารสงูหรอืไม ่
ประธานท่ีประชมุฯ : ปัจจุบนั กทม. เพิง่จะทาํการเวนคนืทีด่นิ ขัน้ตอนต่อไปคอืการออกแบบและประกวดราคา 
   ถนนเสน้ใหมน้ี่จะเชือ่มระหวา่งถนน 2 เสน้ทีม่โีครงการรถไฟฟ้าคอื ดา้นถนนวภิาวด ี- รงัสติ
   มโีครงการรถไฟฟ้าสายสแีดงชว่งบางซื่อ-รงัสติ ดา้นถนนพหลโยธนิมโีครงการรถไฟฟ้าสาย 
   สเีขยีวชว่งหมอชติ-สะพานใหม ่ทีด่นิในบรเิวณน้ีอยูใ่กลก้บัสนามบนิดอนเมอืงจะมขีอ้จาํกดัทาง 
   กฎหมายผงัเมอืงเรือ่งความสงูของอาคาร 
ผูถื้อหุ้น : ตามทีม่ขีา่ววา่จะมพีนัธมติรใหมเ่ขา้มาอยากทราบวา่จะมาสง่เสรมิทางดา้นใดบา้งและมแีนวโน้ม 



   ความเป็นไปไดว้า่จะเขา้มาเมือ่ใด และมแีนวทางจะขยายธุรกจิไปต่างจงัหวดับา้งหรอืไม ่
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 ประธานท่ีประชมุฯ : เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีธุรกจิทุกประเภทมกีารขยายตวั หากมโีอกาสทีด่ทีีบ่รษิทัจะขยายธุรกจิ 
   กจ็ะพจิารณา และกม็ผีูท้ ีส่นใจตดิต่อเขา้มา ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา 
   สว่นการขยายธุรกจิไปในต่างจงัหวดันัน้กจ็ะพจิารณาหากมทีาํเลทีด่แีละเหมาะสม แต่เมือ่ 
   เปรยีบเทยีบแลว้ดา้นการตลาด การขาย ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลจะดกีวา่ 
 
- ไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็เพ่ิมเติมจากท่ีกล่าวมา   
    ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ไมม่เีรือ่งอืน่ใดเสนอเพิม่เตมิเพือ่ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา และในวาระน้ีไมม่เีรือ่งใดที่
เสนอเพือ่ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตจิงึไมไ่ดม้กีารลงมตแิต่อยา่งใด 
    ประธานทีป่ระชุม จงึกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมทุกทา่น หากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิ สามารถเสนอเพิม่เตมิเขา้มาไดท้ี ่www.mk.co.th หรอืทางโทรสาร 02-2166619 และกลา่วปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
  ลงชือ่.............................................................ประธานทีป่ระชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ตัง้มติธรรม ) 
 
 
 
  ลงชือ่..........................................................เลขานุการทีป่ระชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ์) 
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