
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2552 

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน  104 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 64 ราย ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจํานวน  40 ราย นับเปนจาํนวนหุนรวมกนัไดทั้งสิ้น 
เทากับ 347,948,525 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 40.15 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน
ทั้งสิ้น 866,684,157 หุน ถือวาจํานวนราย จํานวนหุนครบเปนองคประชมุตามขอบังคับของบริษัท มีกรรมการ และ
ผูบริหารเขารวมประชุมมีรายนามดังตอไปนี ้ 
 1. นายชวน   ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายสนั่น   ศรีรุงโรจน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
 3. นางอัญชนั  ต้ังมติธรรม       กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 4. นายเกษม   ฑูรกฤษณา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 5. นายอนันต  อหันทริก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายศักดิ์ศรี  พฤฒิธรรมกูล กรรมการ และผูชํานาญการฯ  
 7. นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร 
       เลขานุการฯ 
 8. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 9. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนา 
       ธุรกิจ-นิติกรรม กรรมการสรรหา 
 10. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญช-ีการเงิน 
       กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 11. ดร.ปง    คุณะวัฒนสถิตย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการสรรหา 
 กรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน เขารวมประชุมจํานวน 11 คน (กรรมการลาออกกอนครบวาระ จํานวน 
1 คน) ไมเขารวมประชุมจํานวน ..... คน 
  ผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม และบริษัทฯ ไดแจงชื่อเปนผูทําหนาที่เปนคนกลาง เปนผูทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการนับคะแนน 
 1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากสํานักงานสอบบัญช ีธรรมนิติ จํากัด 
 เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ จึงไดเรียนชีแ้จงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของ 
ผูถือหุน ซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระดังนี้ 
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- 



  - ผูถือหุนรายหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากับ จํานวนหุนที่ตนถอื หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถ
ลงคะแนนเสียงเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรอืงดออกเสียง ในแตละวาระเทากับจํานวนหุนที่ตนถอื หรือรับมอบ
ฉันทะมา โดยใชใบลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรบั ณ ตอนลงทะเบียน 
  - การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนทีล่งคะแนนเสียง ไมเหน็ดวย หรือ  
งดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น โดยการยกมือใหเจาหนาที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาํคะแนนเสียงไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสยีงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง 
ที่ลงคะแนนเสยีงเห็นดวยในวาระนั้นๆ ทัง้นี้หากคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวย และเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ  
ใหถือวาที่ประชุมใหความเหน็ชอบ หรืออนมุัติในวาระนั้นๆ  
  ทั้งนี้กอนลงมตใินแตละวาระ บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดซักถาม หรือแสดงความเห็น 
ในประเด็นที่เกีย่วของกับวาระนั้นๆ โดยขอใหผูถอืหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็นกรุณาแจงชื่อ-นามสกุล 
ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
 การประชุมครัง้นี้มีนายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และ  
นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม เมื่อครบองคประชุมตามกฎหมายแลว 
 ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดการประชุมโดยเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ :- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันจันทรที ่  
 19 มกราคม 2552 
 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2551 ซึ่งประชุม 
เมื่อวันจันทรที ่19 มกราคม 2552 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวใน 
เว็บไซดแลว ดงันั้นจงึขอเสนอใหผูถอืหุนพจิารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2551 เมือ่วันจันทรที่ 19  
 มกราคม 2552  ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 335,964,125 96.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 11,984,400 3.44 

 
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2551 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2551 ใหผูถอืหุนทุกทาน 
ทราบลวงหนาแลว และไดรายงานสรุปขอมลูที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551  สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 335,964,125 96.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 11,984,400 3.44 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ประจําป 2551 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีับอนญุาตแลว 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนญุาตและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแลว และกรรมการผูเกี่ยวของไดรายงานสรปุขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
 ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 335,964,125 96.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 11,984,400 3.44 

 
วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที ่ 
1 มกราคม 2551 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2551 ใหแกผูถอืหุนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด 
สิทธิผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 โดยการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิสําหรับ ผลประกอบการ 
ป 2551 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท จํานวนหุนทั้งหมด 866,034,157 หุนรวมเปนเงิน 129,905,123.55  บาท (เงิน
หนึ่งรอยยี่สิบเกาลานเกาแสนหาพันหนึง่รอยยี่สิบสามบาทหาสิบหาสตางค)  และกําหนดจายเงินปนผลในวนัศุกรที่  
29 พฤษภาคม 2552   
 สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวน 
ตามกฏหมายแลว จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 
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- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 335,964,125 96.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 11,984,400 3.44 

 
วาระที่ 5  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตาม 
    วาระ และ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบรษิัทฯ และกําหนด 
    คาตอบแทนกรรมการ 
 การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งในป 2551 มีกรรมการ 
ครบวาระ จํานวน 4 ท าน ได แก  
  (1) นายชวน ต้ังมติธรรม 
  (2) นางอัญชัน ต้ังมติธรรม   
  (3) นายประกายพฤกษ ศรุตานนท (ซึ่งลาออกกอนครบวาระเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552) 
  (4) นายณัฐพสธร  นนทจิตต 
    ที่ประชุมไดพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
3 ทาน ดังนี ้
  (1) นายชวน ต้ังมติธรรม  ประธานกรรมการ 
  (2) นางอัญชัน ต้ังมติธรรม      กรรมการ 
  (3) นายณัฐพสธร  นนทจิตต  กรรมการและเลขานุการ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
 3 ทาน ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี ้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  กรรมการ 
คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

 1. นายชวน           ต้ังมติธรรม   335,922,533 96.55 41,592 0.01 11,984,400 3.44 

 2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม    335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 

 3. นายณัฐพสธร  นนทจิตต 335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 
 
 นอกจากนี้ไดมมีติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทานเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ ดังนี ้
  (1) นางนิจมาลย   นาคไพโรจน   กรรมการอิสระ 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมตามรายชื่อขางตนเปนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการ 
 ที่ครบวาระ ดวยการลงคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  กรรมการ 
คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

1. นางนิจมาลย   นาคไพโรจน 335,098,533 96.31 865,592 0.25 11,984,400 3.44 
 
  5.1) กําหนดกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมติัแตงต้ังกรรมการผูมีอํานาจ 
        ลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดังนี ้
    1. นายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการ 
    2. นางอัญชัน ต้ังมติธรรม กรรมการ 
    3. นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม กรรมการ 
    4. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ 
    โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อขางตน  
 ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  กรรมการ 
คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

 1. นายชวน           ต้ังมติธรรม   335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 

 2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม 335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 

 3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 

 4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 

   5.2) กําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทน 
          เฉพาะกรณี เพื่อการขออนญุาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท การขอโอนและรับโอน 
       สิทธิการ ใชไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท หรอืการขออนญุาตปลูกสรางอาคารหรือการขอเลขหมาย 
    ประจําบานและ การขอเชื่อมทาง การเชื่อม  ทอระบายน้ํา ดังนี ้
    1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล กรรมการ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 335,964,125 96.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 11,984,400 3.44 
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   5.3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา 
    คาตอบแทนไดพิจารณาเปนอัตราที่จายตามนโยบายในป 2551 มีรายละเอียดดังนี้  คือ 
    1. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2552 
     - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เทากับป 2551) 
     - เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาทตอคน (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
     - ปละไมเกิน 500,000 บาท (เงินหาแสนบาทถวน) 
    2. เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ดังนี ้   
         - ประธานคณะอนุกรรมการ  10,000 บาทตอครั้ง 
         - กรรมการคนละ     5,000 บาทตอครั้ง 
         (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
        3. เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ  ประจําป 2551 
         - อนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไมเกิน 2,700,000 บาท (เงนิสองลาน 
         เจ็ดแสนบาทถวน)  สําหรับจาํนวนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ทาน (คนละ 225,000 บาท) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 335,964,125 96.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 11,984,400 3.44 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นายพจน  อศัวสันติชัย ผูสอบบัญชรีับอนญุาตเลขที่ 
4891 ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด หรือ นางสาวจันทรา  วองศรอีดุมพร ผูสอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4996 
ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับงวดบัญชีประจาํป 2552 สิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 
 สําหรับ นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทในป 2549, 
2550 และ 2551 นับเปนระยะเวลารวม 3 ป สวน นายพจน อัศวสันติชัย ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบญัชีงบการเงนิ
ของบริษัทฯ มากอน 
 ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมสีวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุน
รายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาว และเปนผูสอบบัญชีของบรษัิทยอยของบรษัิทดวย 
 สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2552 ที่ประชุมอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและ 
งบการเงินรวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปนเงนิ 925,000.-บาท (เงินเกาแสนสองหมื่นหาพัน 
บาทถวน) ซึ่งคาสอบบัญชีเทากับป 2551 
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- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนดวยคะแนนเสียงขางมาก 

ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 335,964,125 96.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 11,984,400 3.44 

 
วาระที่ 7  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระ และ

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระกลับเขาดํารง 
ตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ทาน ดังนี ้
  1. นายเกษม        ฑรูกฤษณา           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. ดร.ปง คุณะวัฒนสถิตย กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายอนันต อหันทริก กรรมการตรวจสอบ 
- ไมมีผูถอืหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อขางตน ดวยการลงคะแนนเปน 
 รายบุคคล ตามลําดับดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  กรรมการ 
คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

 1. นายเกษม        ฑูรกฤษณา 335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 

 2. ดร.ปง         คุณะวัฒนสถิตย  335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 

 3. นายอนันต       อหันทริก 335,964,125 96.56 - - 11,984,400 3.44 
 
   และพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2552 (จายเทากับป 2551) ไมเกนิ  
120,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ  5,000.-บาทตอครั้ง 
 (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม :  
  

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 335,964,125 96.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 11,984,400 3.44 

 
วาระที ่8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : 1. โครงการซื้อหุนคนืจํานวน 85 ลานหุน ภายในกําหนดเวลา 6 เดือน  ณ ปจจุบันนีผ้าน 
   มาแลว 4 เดือน บริษัทฯ ซื้อหุนคนืไดในปรมิาณที่นอยมาก ซึ่งหากซื้อในปริมาณที่นอย 
   เชนนี้กไ็มสามารถจะผลักดันใหราคาหุนในตลาดฯ เพิ่มสูงขึ้นมาได หรือเห็นวาหุน 
   ในตลาดฯ ปจจุบันราคาขึ้นมานิดหนอยจึงหยุดซื้อคืน จึงเสนอใหลมเลิกโครงการนี้  
   2. การใหสัมภาษณสื่อมวลชน ของประธานกรรมการ เกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการของ 
   บริษัทฯ ในไตรมาสแรกของป 2552 มีกําไรลดลง 10% ซึ่งเห็นวาเปนขอมูลที่ไมควร 
   นําเสนอแกสื่อมวลชนเชนนั้น  
กรรมการบรษิัทฯ : โครงการซื้อหุนคืนของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพยที่สนับสนุน 
   ใหบริษัทฯ มีสวนเขาไปซื้อหุนของตนในภาวะที่ราคาหุนตกต่ํากวาฐานที่ควรจะเปน  
   ซึ่งไมมีเจตนาที่จะใหบริษัทฯ เขาไปชี้นํา หรือผลักดันราคาใหเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ 
   ในชวงที่ภาวะตลาดหุนไมปกติต้ังแตปลายป 2551 ที่ผานมาตลาดหลักทรัพย จึงมีการ 
   สงเสริมใหเกิดโครงการซื้อหุนคืนนี้ มิใชเปนการไปผลักดนัราคาหุนใหสูงกวาภาวะตลาด 
   ที่เปนอยู และในปจจุบันราคาหุนก็กลับขึน้มาในภาวะปกติแลว หากบริษัทฯ จะซื้อหุนคนื 
   ก็จะพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมในภาคธุรกิจอสังหารมิทรัพยในวันนัน้ๆ  
   วาหุนของบริษัทฯ มีการเคลื่อนไหวผิดไปจากตลาดโดยที่ไมมีเหตุอันควรหรือไม ถาเปน 
   กรณีอยางนั้นบริษัทฯ ถึงจะเขาไปซื้อหุนคนื แตไมมีการไปซื้อเพื่อชีน้ําใหราคาหุนเพิ่มขึ้น  
   ปจจุบันบริษัทฯ ซือ้หุนคืนไปแลว จํานวน  1.1 ลานหุน  
ประธานที่ประชุมฯ : สําหรับเรื่องการใหสัมภาษณสื่อมวลชน ขอชี้แจงถึงขอมูลที่ผูถือหุนไดมาอาจไมถูกตอง 
   เนื่องจากขัดกบัหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย ซึ่งการเปดเผยผลการดําเนินงานของ 
   บริษัทฯ จะตองสงงบการเงินทางบัญชีตอตลาดหลักทรัพยกอนจึงจะสามารถเปดเผย 
   ตัวเลขได ในสวนที่ไดใหสัมภาษณแกสื่อมวลชนคอื ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน 
   ไตรมาสแรกของป 2552 นี้ใกลเคียงกับ ป 2551 แตเปาการขายของป 2552 ต้ังไวสูงกวา  
   ป 2551 ประมาณ 10% แตเนื่องดวยผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก และปญหาทาง 
   การเมืองภายในประเทศทําใหภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวมลดลงประมาณ 10% 
   เพราะฉะนั้นในไตรมาสแรกของป 2552 บรษัิทฯ มีผลการดําเนินงานใกลเคียงกับป 2551  
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ผูถือหุน : ขอทราบขอมูลเรื่องที่ดินเปลาที่บริษัทฯ มีอยูในขณะนี ้
กรรมการบรษิัทฯ : ขอมูลเรื่องที่ดินเปลาของบรษัิทฯ สามารถตรวจสอบไดในรายงานประจาํป เรื่องหมายเหตุ 
   ประกอบงบการเงิน ขอ 8. สนิคาคงเหลอื ทีด่ินรอการพัฒนาและเพื่อขาย ซึ่งมีมูลคา 
   ประมาณ 1,800 ลานบาท ประกอบดวยที่ดินบริเวณชานเมืองประมาณ 1,000 ไร  และที่ดิน 
   ในเขตกรงุเทพฯ และจังหวัดโดยรอบบางสวน ซึ่งจะมีการประเมินราคาที่ดินทุก 3 ป โดย 
   สวนใหญจะยังคงราคาเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาลดลงในปใดก็จะมีการบันทึก 
   เปนรายการขาดทุนทางบัญชซีึ่งจะปรากฏในงบกําไรขาดทุนของปนั้นๆ  
ผูถือหุน : เสนอแนะใหระบุชื่อผูถอืหุน จาํนวนหุน และวาระการประชุมในใบลงคะแนน เพื่อความ 
   สะดวกในการลงคะแนน ตลอดจนใหเพิ่มวิธีการนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
   ในรูปแบบของภาพสไลด 
กรรมการบรษิัทฯ : บัตรลงคะแนนของบริษัทฯ เปนแบบมาตรฐานของทางตลาดหลักทรัพยฯ และขอรับ 
   ขอเสนอแนะไวเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมตอไป 
ประธานที่ประชุมฯ :  จากภาวะปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก และปญหาการเมืองภายในประเทศ ซึ่งจะ 
   สงผลกระทบในสวนของภาคการสงออก และการทองเที่ยวเปนอยางมาก ทําใหกลุมผูบรโิภค 
   ที่ทํางานอยูในภาคธุรกิจเหลานี้ไดรับผลกระทบไปดวยทั้งถูกเลิกจาง และปรับลดเงินเดือน 
   จึงมีผลกระทบตอกําลังซื้อโดยรวมของธุรกจิอสังหาริมทรพัยในระดับหนึง่ 
    สําหรับป 2552 นี ้รฐับาลยังคงสนับสนุนธุรกจิภาคอสังหาริมทรัพยอยู โดยขยาย 
   มาตรการดานภาษีออกไปอีก 1 ป  
    ในสวนของบรษัิทฯ ต้ังเปาหมายไวจะเติบโตทางธุรกิจมากกวาปที่ผานมา  ซึ่งมีการ 
   จัดซื้อที่ดินทําเลดีเพื่อจัดทําโครงการเพิ่ม 2 โครงการ  คือ 
    1. ทําเลถนนแจงวัฒนะ ใกลทางขึ้น-ลงทางดวนเมืองทองธานี 
    2. ทําเลถนนยานถนนสิรินธร – บางกรวย 
   และวางแผนจะเปดขายไดในไตรมาสที่ 4 ของป 2552 นี ้
    นอกจากนี้หากมีผูถือหุนทานไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอเพิม่เติมเขามาได 
   ที่ www.mk.co.th หรอืทางโทรสาร 02-2166619 
 
   ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติ จึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
   มีผูถือหุนที่มอบฉันทะไดแสดงความประสงคลงคะแนนเสยีงไมเหน็ดวยจํานวน 8,556,360 หุน 
และงดออกเสียงจํานวน 61,592 หุน ในกรณีที่จะมีการเสนอเรือ่งใหมเพิม่เติมใหพิจารณาลงมติในวาระนี้  
   ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน และกลาวปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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