
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2554 

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน 146 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 90 ราย ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจํานวน  56 ราย นับเปนจาํนวนหุนรวมกนัไดทั้งสิ้น 
เทากับ 311,659,336 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 35.96 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. นายอนันต  อหันทริก กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณา 
       คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายศักดิ์ศรี  พฤฒิธรรมกูล กรรมการ และผูชํานาญการฯ  
 6. นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร และ 
       เลขานุการฯ 
 7. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 8. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนา 
       ธุรกิจ-นิติกรรม และกรรมการสรรหา 
 9. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ, ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญชี-การเงิน 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 10. ดร.ปง    คุณะวัฒนสถิตย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการสรรหา 
 11.  นางนิจมาลย  นาคไพโรจน กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัทฯ ผูที่ไมไดเขารวมประชุม ดังนี ้
 1. นายเกษม   ฑูรกฤษณา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน เขารวมประชุมจํานวน 11 คน ไมเขารวมประชุมจํานวน 1 คน 
เนื่องจากติดภารกิจ 
 ผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม และบริษัทฯ ไดแจงชื่อเปนผูทําหนาที่เปนคนกลาง และเปนผูทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการนับคะแนน ไดแก นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท  และนางสาวโชติกา โยควิบูล   ผูสอบบัญชรีับ
อนุญาต จาก บ. เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัชี 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 2554 ลวงหนาแลวนั้น แตไมมีผูถอืหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
ดังกลาว 
 การประชมุครั้งนี้มีนายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชมุ และนายณัฐพสธร  นนทจิตต 
กรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม  
 เมื่อครบองคประชุมตามกฎหมายแลว ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดการประชุมโดยเริม่พิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี ้:- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2553 เมือ่วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 
 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2553 ซึง่ประชุมเมื่อ 
วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 ใหกับผูถอืหุนทกุทานพรอมกบัหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวในเว็บไซดแลว 
ดังนั้นจึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2553  

ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 311,659,336 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2553 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2553 ใหผูถอืหุนทุกทาน 
ทราบลวงหนาแลว และไดรายงานสรุปขอมลูที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติมในที่ประชุม 
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : อยากทราบวาบริษัทฯ จะมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในเรื่องการผลิต การกอสราง 
   เพื่อใหสามารถควบคุมตนทุนไดดีขึ้นบางหรอืไม  
กรรมการบรษิัทฯ : ขอเรียนชี้แจงวา ขอมูลเรื่องงานกอสรางในปจจุบันสําหรับบานเดี่ยว 2 ชัน้ บริษัทฯ จะใช 
   ระยะเวลาในการกอสรางประมาณ 4 เดือน ซึ่งถอืวาระยะสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับการ 
   กอสรางทั่วไป และไมแตกตางจากงานกอสรางที่เปนชิ้นสวนสําเร็จรูป (Precast) เทาใดนัก  
   ถาหากไดติดตามขาวในชวงที่ผานมาจะเห็นไดวาบางบริษัทที่เนนการกอสรางโดยวิธีที่ใช 
   ชิ้นสวนสําเร็จรปูถาประสบปญหาในการดําเนินงานก็จะทาํใหระยะเวลางานกอสรางจะลาชา 
   ออกไปอีกเปน 6-9 เดือนก็ม ี

- เรื่องแบบบานที่เปนจุดขายของบริษัทฯ ซึง่จะเห็นวาในบางบริษัทจะมีแบบบานใหลูกคา 
เลือกในโครงการเพียง 1-2 แบบ เพื่อใหสอดคลองกับงานกอสรางที่ใชชิน้สวนสําเร็จรูปจึง
เปนขอจํากัดในเรื่องสินคาทีม่ีไวเพื่อขาย แตสินคาของบรษัิทฯ จะมีรูปแบบหลากหลายให
ลูกคาเลือกอยางนอย 4-5 แบบในแตละโครงการ 

ประธานที่ประชุมฯ : ขอเรียนชี้แจงวา การกอสรางที่ใชชิ้นสวนสําเร็จรูปมาประกอบจะเหมาสมกับงานในลักษณะ 
   ทาวนเฮาส ที่มีรูปแบบไมเปลีย่นแปลงมากนกั ซึ่งในทางทฤษฎีไดระบุไววาจะใชระยะ 
   กอสรางเวลาประมาณ 2 เดือน แตความเปนจริงแลวจะมีงานสวนอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของดวย เชน  
   งานตกแตง งานระบบไฟฟาและงานสุขาภิบาลจึงทําใหงานกอสรางไมสามารถแลวเสร็จได 
   ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึง่บริษัทฯ ก็ไดมกีารศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนีแ้ลว และเหน็วาความ 
   ตองการของผูบริโภคในเมอืงไทยนิยมรูปแบบภายนอกที่แตกตางกันโดยเฉพาะบานเดี่ยว  
   และปจจุบันงานกอสรางบานของบริษัทฯ บานเดี่ยว 2 ชัน้ ใชระยะเวลากอสราง 4 เดือน  
   ทาวนโฮม 3 ชัน้ใชระยะเวลากอสราง 5 เดือน นับวาเปนระยะเวลาที่อยูในระดับที่ยอมรับได  
   และยังมีทีมงานที่มีประสบการณในการควบคุมงานกอสรางที่มีประสิทธิภาพ จึงเหน็วายังไม 
   มีความจําเปนที่จะตองนําระบบการกอสรางที่ใชชิ้นสวนสาํเร็จรูปมาใชกับบริษัทฯ  
   - สําหรับวีธีการกอสรางของบริษัทฯ จะมีขอดีคือ มรีูปแบบที่หลากหลาย สามารถที่จะ 
   เปลี่ยนแปลงรปูแบบใหเปนไปตามความนิยมได และไมมปีญหาเรื่องรอยตอ หรือการรัว่ซึม  
     
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2553 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 311,659,336 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ประจําป 2553 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีับอนญุาตแลว 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนญุาตและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแลว และกรรมการผูที่เกี่ยวของไดมกีารรายงานสรุปขอมูลทีส่ําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม 
 
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : จากบัญชีงบกําไรขาดทุนจะเหน็วารายไดมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ 
   ปที่ผานมา อยากทราบวาบริษัทฯ จะมีวิธีการใดบางที่จะทําใหรายไดคงที่ไมผันแปรตาม 
   ภาวะเศรษฐกิจหรอืหาวิธีทําใหรายไดเพิม่ขึน้นอกเหนอืจากรายไดจากการขายเพยีงอยางเดียว  
ประธานที่ประชุมฯ : - บริษัทฯ มีประสบการณในการทํางานมานานหลายปและผลิตภัณฑของบริษัทฯ ก็เปนที่นา 
   เชื่อถือของผูบริโภคทั่วไป ซึ่งในป 2553 นอกจากผลิตภัณฑบานเดี่ยว และบานแฝดแลว  
   บริษัทฯ ยังออกผลิตภัณฑใหมเปนโฮม ออฟฟตที่โครงการชวนชืน่โมดัส เซนโทร และชวนชื่น 
   เพชรเกษม 81 ซึ่งกไ็ดรับการตอบรับที่ดีและในไตรมาสที่ 1/2554 นี้ บริษัทฯ ก็ไดออกผลิตภัณฑ 
   ใหมเปนคอนโดมิเนียมที่โครงการ เด็น วิภาวดี ซึ่งสามารถสรางยอดขายไดกวา 300 ยูนิตใน 
   ชวงเวลา 2-3 เดือน  
   - ในป 2554 นอกจากโครงการที่เปดขายตอเนื่อง 15 โครงการ และโครงการเปดใหม 5 โครงการ  
   บริษัทฯ ยังมแีผนการดําเนินงานสรางพลาซา (Community Mall) ที่โครงการชวนชืน่เพชรเกษม 
   81 บริเวณดานหนาติดกับถนนใหญ ซึ่งจะเริ่มงานกอสรางภายในปนี้เชนกัน คาดวาเมื่อกอสราง 
   เสร็จแลวจะไดรับความนิยม สามารถสรางรายไดประจําและสรางกําไรใหแกบริษัทฯ ได  
ผูถือหุน : ตามที่ผูบริหารไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวาในไตรมาสที่ 1/2554 บริษัทฯ มียอดจอง 
   คอนโดมิเนียมเขามามากกวา 300 ยูนิต แตในปจจุบันกฎหมายกําหนดใหบันทึกการรับรู 
   รายไดตอเมื่อมีการโอนกรรมสิทธแลวเทานั้น บริษัทฯ จะไดรับผลกระทบในเรื่องนี้หรือไม 
   และตั้งเปาการเติบโตไวกี่เปอรเซน็ต 
กรรมการบรษิัทฯ : ขอเรียนชี้แจงวา สําหรับเงื่อนไขการบันทึกบญัชีเรือ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางนั้น ผูประกอบการ 
   จะตองไดรับชาํระเงินจากลูกคา 20% ขึน้ไปของราคาตามสัญญา บริษัทฯ ถึงจะรับรูรายได 
   ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ จะไดรับชําระเงิน 10% จากลูกคาที่ซื้อบานและคอนโดมิเนียม บรษัิทฯ  
   จะไดรับชําระเงินครบ 20% ตามเกณฑเมื่อโอนกรรมสิทธิน์ั่นเอง แตเดิมที่ผานมาบริษัทฯ  
   จะรับรูรายไดตามเปอรเซ็นตของงาน ซึ่งในทางปฏิบัติก็เปรียบเสมือนการรับรูรายไดเมือ่โอน  
   กรรมสิทธิ์เชนกัน ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบในเรื่องนี ้
   - ในป 2554 บริษัทฯ ต้ังเปาการเติบโตไว 20% สวนในไตรมาสที่ 1/2553 ทุกบริษัทจะ 
   มีผลประกอบการที่ดีมากเนื่องจากไดรับสิทธิ์ประโยชนทางภาษี สําหรับไตรมาส 1/2554 
   ซึ่งเปนภาวะปกติจึงมีความเปนไปไดนอยมากที่ผลประกอบการจะใกลเคียงกับปที่ผานมา  
   แตยอดขายก็เปนไปตามเปาการขายตามที่ไดวางแผนไว  
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ผูถือหุน : จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ลําดับที่ 10 เงนิลงทนุระยะยาวอื่น (เงินลงทุนทั่วไป)  
   ของกิจการที่เกี่ยวของกัน –ราคาทุน อยากทราบวาบริษัทฯ จะมีแผนการลงทุนอยางไรกับ 
   บริษัทตางๆ เหลานี้ทั้งที่ยังมผีลขาดทุนอยู และบริษัทฯ ซึง่เปนผูประกอบการดานธุรกิจ 
   อสังหาริมทรัพยจะมีขอไดเปรียบคูแขงขันรายอื่นๆ ในดานประสบการณการทํางาน 
   อยางไรบาง 
กรรมการบรษิัทฯ : ขอเรียนชี้แจงวา บริษัทตางๆ เหลานี้เปนการลงทุนที่อยูในชวง 10 ปกอนหนานี้ ซึ่งในชวง 
   เวลาที่ผานมาหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 มีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหหลายบริษัทใน 
   กลุมนี้ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน และในขณะเดียวกันบางบริษัทก็ยังคงดําเนิน 
   ธุรกิจไปไดดีอยู เชน บจ. หาดใหญนครินทร ซึ่งบริษัทฯ กย็ังไดรับเงนิปนผลจากบริษัทนี ้
   อยู รวมถึง บจ.ดูราฟลอร ซึ่งเปนหนึง่ในซพัพลายเออรหลกัของบริษัทฯ ในเรื่องของวัสดุ 
   กอสรางก็มีผลประกอบการไดกําไรมาโดยตลอด แตในปจจุบันนี้บริษัทฯ ไดเนนการลงทุน 
   ในธุรกิจหลักคอืการพัฒนาอสงัหาริมทรพัย จึงไมไดขยายการลงทุนในบริษัทเหลานี้เพิม่เติม 
   - จุดแข็งของบริษัทฯ คอื มีประสบการณดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในการพัฒนาที่อยูอาศัย 
   มากวา 30 ป  ซึ่งก็ไดผานวิกฤตการณตางๆ มาได และก็ไดใชประสบการณในการปรับตัวให 
   เขากับสถาณการณที่ยากลําบากในชวงเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเนนที่อยูอาศัย 
   แนวราบที่มีการลงทุนนอยกวาและมีความเสี่ยงตํ่ากวาที่อยูอาศัยแนวสูงเชน คอนโดมิเนียม  
   ซึ่งหากมีสถาณการณไมดีเกิดขึ้นก็จะปรับตัวไดงายกวา และในเรื่องของการควบคุมตนทุนก ็
   จะเห็นวาบริษัทฯ จะอยูในลําดับตนๆ ของกลุมบริษัทในธุรกิจอสังหาฯ ทีม่ีอัตราสวนกําไร 
   ขั้นตนสูงสุด 
ผูถือหุน : ขอทราบรายละเอียดของบจ. ทรัพยนรสิงห ซึ่งเปนบริษัทรวมที่มีผลประกอบการขาดทุน 
   วาเกิดจากสาเหตุใด และบรษัิทฯ จะมีวิธีการแกไขอยางไร 
ประธานที่ประชุมฯ : ขอเรียนชี้แจงวา บจ. ทรัพยนรสิงห ทําธุรกิจประเภทผลิตและจําหนายทราย เปนบริษัทที่ 
   ดําเนินกิจการมานานกวา 10 ป ซึง่ในชวงแรกก็มีผลประกอบการที่ดี ตอมาภายหลังเริ่มมี 
   ประชาชนเขามาอยูอาศัยกลายเปนชุมชนหนาแนนขึ้น จึงมีปญหาเรื่องสิง่แวดลอมตามมา  
   ทําใหไมสามารถประกอบกิจการได และตองเลิกกิจการไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2553 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
 ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 311,659,336 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที ่ 
1 มกราคม 2553 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2553 ใหแกผูถอืหุนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด 
สิทธิผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 โดยการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิสําหรับ ผลประกอบการ  
ป 2553 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท หักการจายเงินปนผลระหวางกาล อัตราหุนละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2553 คงเหลือจายสุทธิหุนละ 0.15 บาท จํานวนหุนทั้งหมด 860,384,157 หุน (หุนทั้งหมด 866,684,157 หุน  
หักหุนซื้อคืน 6,300,000 หุน) คิดเปนเงนิรวมทั้งสิ้น 129,057,623.55 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 27 
พฤษภาคม 2554 
 สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวน 
ตามกฏหมายแลว จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 
- ผูถือหุนมขีอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 39-40 โดยแบงจาย 2 ครั้งตอป 
   อยากทราบวาในป 2554 ถากระแสเงินสดดบีริษัทฯ จะจายเงินปนผลในลักษณะนี้ คือจายใน 
   อัตราใกลเคียงกับป 2553 และจายปละ 2 ครั้งอีกหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ : ขอเรียนชี้แจงวา ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทฯ ไมควรใหคํามั่นเกี่ยวกับ 
   ขอมูลซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทนุ แตขอเรียนใหผูถือหุนทราบวา 
   คณะกรรมการบริษัทไดมีความตั้งใจที่จะใหผูถือหุนไดรับสิทธิประโยชนสงูสุด การจายเงิน 
   ปนผลจะพิจารณาจากผลประกอบการ กระแสเงินสด และความเหมาะสมในแตละป หาก 
   เหตุการณปกติอยางเชนในปจจุบันบริษัทฯ กว็างแผนไวสําหรับการจายเงนิปนผลปละ 2 ครัง้ 
ผูถือหุน : เมื่อบริษัทฯ มกีระแสเงินสดที่ดีก็นาจะใชโอกาสนี้นําเงินไปลงทุนเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประโยชน 
   มากยิ่งขึ้น แลวคอยนําไปจายเปนเงินปนผลปละครั้งก็ได  
กรรมการบรษิัทฯ : ขอเรียนชี้แจงวา บริษัทฯ ไดพยายามหาความสมดุลที่เหมาะสมกับความตองการของผูถือหุนที ่
   แตกตางกันผูถอืหุนบางทานกต็องการใหจายเปนเงินปนผล บางทานก็ตองการใหบริษัทฯ เก็บไว 
   เปนเงินลงทนุตอไป ซึ่งจํานวนเงินปนผลที่ไดนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาในแตละปนั้น บริษัทฯ  
   ก็ไดพิจารณาแลววาเงินสวนที่เหลือเปนเงนิลงทุนหมนุเวียนในบริษัทฯ มเีพียงพอตอการซื้อที่ดนิ 
   ใหมรวมถึงเงินคากอสรางตามแผนงานและงบประมาณตางๆ ที่จะตองใชในปถัดไป และยังได 
   สํารองไวในกรณีที่อาจจะตองซื้อที่ดินทีน่าสนใจเพิ่มเติม ซึง่นอกเหนือจากแผนงานที่ไดวางไวดวย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 311,659,336 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 5  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
    และ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษทัฯ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งในป 2553 มีกรรมการ 
ครบวาระ จํานวน 4 ท าน ได แก  
 (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 311,659,336 100 - - - - 

2. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม 311,659,336 100 - - - - 

3. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล 311,659,336 100 - - - - 

4. ดร.ปง คุณะวัฒนสถิตย 311,659,336 100 - - - - 

 
  5.1) กําหนดกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมติัแตงต้ังกรรมการผูมีอํานาจ 
        ลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดังนี ้
    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 311,659,336 100 - - - - 

2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม 311,659,336 100 - - - - 

3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 311,659,336 100 - - - - 

4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 311,659,336 100 - - - - 
 
   5.2) กําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทน 
          เฉพาะกรณี เพื่อการขออนญุาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท การขอโอนและรับโอน 
       สิทธิการ ใชไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท หรอืการขออนญุาตปลูกสรางอาคารหรือการขอเลขหมาย 
    ประจําบาน และการขอเชื่อมทาง การเชื่อมทอระบายน้ํา ดังนี ้
    1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติกําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผดิชอบเฉพาะกรณีดังกลาว ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 311,659,336 100 

2. ไมเหน็ดวย - - 

3. งดออกเสียง - - 
 
   5.3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา 
    คาตอบแทนไดพิจารณามีรายละเอียดดังนี้  คือ 
 1. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2554 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) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้ 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 311,659,336 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - -  

        3. เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ  ประจําป 2553 
          - อนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไมเกิน 3,438,000 บาท (สามลานสี่แสน 
            สามหมื่นแปดพันบาทถวน) ตอคณะกรรมการรวม  12 ทาน (คนละ 286,500 บาท) 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 311,659,336 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง ผูสอบบญัชปีระจําป 2554 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้  
                              ชื่อ                 เลขที่รับอนุญาต  สํานักงาน 

      นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท               4098     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 หรือ นายวิเชียร          ธรรมตระกูล          3183     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 สําหรับ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล จะลงนามเปนผูสอบ 
บัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ ในป 2554 เปนปแรก ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงินของบรษัิทฯ  และ
บริษัทยอยมากอน ผูสอบบญัชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวและเปนผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทดวย 
 สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2554 ที่ประชุมอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและงบการเงินรวม
ของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,190,000 บาท (เงินหนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) ซึ่ง
คาสอบบัญชีป 2553 เทากับ 970,000.-บาท เพิ่มขึน้ 220,000 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 22.68  
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- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ผูสอบบัญชรีายเดิมทํางานเปนผูสอบบัญชีกบับริษัทฯ มาแลวกี่ป และสาเหตุที่เปลี่ยนเปน 
   เพราะถึงกําหนดที่จะตองเปลี่ยนหรือเปนหลักเกณของการกํากับดูแลกิจการวามีกําหนดกี่ป 
   จึงจะตองเปลี่ยน 
กรรมการบรษิัทฯ : ขอเรียนชีแ้จงวา สาเหตุที่มีการเปลีย่นผูตรวจสอบบญัชีเปนเพราะทัง้ 2 เหตุผลตามที่ทานผูถือหุน 
   ไดสอบถามมา คือ บริษทั สอบบัญชธีรรมนติิ จํากัด ไดทํางานรวมกับบริษัทฯ มาเปนเวลา  
   10 ป เปนผูสอบบัญชี 2 ทาน และถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนผูสอบบัญชีในปนี้ จึงไดพิจารณา 
   เปลี่ยนผูสอบบญัชี และไดมีผูถือหุนชาวตางชาติไดใหความเห็นมาวาถาเปนผูสอบบัญช ี
   ระดับนานาชาติจะสรางความเชื่อมั่นไดมากยิ่งขึ้น  
ผูถือหุน : สําหรับเรื่องคาสอบบัญชีที่เพิม่ขึ้นในการเปลี่ยนผูสอบบัญชีครั้งนี้จะใหประโยชนในเรือ่งใด 
   กับผูถือหุนที่เปนคนไทย และองคกรบาง 
กรรมการบรษิัทฯ : ขอเรียนชี้แจงวา สวนหนึ่งเราตองยอมรับวาการซื้อขายหุนในปจจุบันไมไดมีเพียงแตนักลงทุน 
   ภายในประเทศเทานั้น แตยังมีนักลงทุนชาวตางชาติ ทั้งที่อยูในประเทศไทยและตางประเทศดวย  
   และผูลงทุนชาวตางชาติสวนใหญก็มีอิทธิพลตอตลาดหุนคอนขางมาก หากนักลงทุนชาว 
   ตางชาติเกิดความเชื่อม่ันมากขึ้นในหุนของบริษัทฯ ก็จะเปนผลดีแกบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 311,659,336 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 7  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระ และ

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระกลับเขาดํารง 
ตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ทาน ดังนี ้
  1. นายเกษม        ฑรูกฤษณา           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. ดร.ปง คุณะวัฒนสถิตย กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายอนนัต อหันทริก กรรมการตรวจสอบ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อขางตน ดวยการลงคะแนนเปน 
 รายบุคคล ตามลําดับดังนี้ 
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เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  กรรมการ 

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

 1. นายเกษม        ฑูรกฤษณา 311,659,336 100 - - - - 

 2. ดร.ปง         คุณะวัฒนสถิตย  311,659,336 100 - - - - 

 3. นายอนันต       อหันทริก 311,659,336 100 - - - - 

   และพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2554 ไมเกิน 250,000.-บาท  
(เงินสองแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทตอครั้ง 
 (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม) 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  
 

  
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
% ของจํานวนหุน 

ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดวย 311,659,336 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกหุนกูและเสนอขายหุนกู 
   คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผูถอืหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของ 
บริษัทฯ เปนเงนิบาทในวงเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 3,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกูดังนี ้
 วัตถุประสงค : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเปนแหลงเงินทุน เพือ่การดําเนิน 
    กิจการของบริษัทฯ 
 ประเภทของหุนกู : หุนกูระบุชื่อผูถือหรือไมระบชุื่อผูถอื ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิอาจมี หรือ 
    ไมมีหลักประกัน และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกูก็ได 
 มูลคารวมของหุนกู : ไมเกิน 3,000,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาออก 
    และเสนอขายหุนกูในรูปแบบตางๆกันครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ  
 อายุหุนกู : ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกําหนด 
 อตัราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการบรษัิทจะกําหนด 
 การเสนอขาย : เสนอขายแกนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี ้อาจจะเสนอขายแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
    บุคคลในวงจาํกัด และ/หรือผูลงทุนสถาบนัตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ 
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    ตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได  
    ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกู 
    ประเภทหลักประกัน จํานวนเงิน อายุ มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบี้ย 
    สิทธิในการไถถอน การทยอยชําระคืนเงนิตน วิธีการเสนอขายระยะเวลาการออก 
    และเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกีย่วของ  ตามที่สภาวะการณจะเอื้ออํานวย 
    และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุนกูในรูปแบบตางๆ กัน 
    ครั้งเดียวหรอืแบงเปนคราวๆ ก็ไดและมอีํานาจแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือ 
    นายทะเบียนหุนกู และ/หรือผูจัดจําหนาย และ/หรือผูรับประกันการจัดจําหนาย  
    และ/หรือที่ปรึกษาและผูที่เกี่ยวของตางๆ รวมทั้งการตกลงทําสัญญา แกไข  
    เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของ การจัดเตรียม ติดตอให 
    ขอมูล การยื่นคําขอเอกสารหลักฐานตางๆ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
    หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจดัอันดับ 
    ความนาเชื่อถือ และ/หรอืหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย 
    หุนกูดังกลาว ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและรายละเอียดที่ 
    เกี่ยวของ  และการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
    ภายใตขอกําหนดของประกาศ ขอบังคับ หลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
    ตลอดจนการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม  
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ตามที่ผูบริหารไดแจงใหทราบในตอนแรกวาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดมากพอที่จะดําเนิน 
   ธุรกิจใหเปนไปตามแผนงาน แตทําไมจึงตองออกหุนกูเพื่อระดมเงินลงทนุดวย และบริษัทฯ 
   จะมีวิธีรักษาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (D/E) อยางไร 
กรรมการบรษิัทฯ : - ขอเรียนชีแ้จงเพิ่มเติมวาในการดําเนินงานของบริษัทฯ เมื่อมีโครงการเปดใหมเราจะใช 
   เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอัตราสวนรอยละ 30 สวนที่เหลือก็จะเปนการกูยืมจาก 
   สถาบันการเงนิ  

- สวนเรื่องการออกหุนกู ก็จะเปนการทดแทนการกู ซึ่งในภาวะที่คาใชจายดอกเบี้ยในทาง 
   การเงินมีคาสูงเพิ่มมากขึ้น การที่บริษัทฯ ออกหุนกูก็จะสามารถกําหนดอตัราดอกเบี้ยใน 
   อัตราคงที่ไดตามระยะเวลาของหุนกูนัน้ๆ ซึง่อาจจะประมาณ 3 – 5 ป  
   - อีกประการหนึ่งคือ ทาง กลต. ไดมีระเบียบกฎเกณฑใหมที่ใหผูออกหุนกูสามารถเสนอขาย 
   ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรอืหลายคราวก็ได ดังนั้น ในกรณีของบริษัทฯ ที่ขอมติจากผูถือหุน 
   และแจงตอกลต. วาจะออกหุนกูในวงเงนิ 3,000 ลานบาท ไมไดหมายความวาจะตองออก 
   หุนกูในคราวเดียวกันเต็มวงเงิน ซึ่งอาจจะพจิารณาออกหุนกูตามความจําเปนที่จะตองใชเงิน  
   โดยมีบริษัทหลักทรัพยเปนตัวแทนจัดจําหนาย หากขายไมหมดสวนที่เหลือก็จะยกเลิกไป 
   ทําใหบริษัทสามารถที่จะบริหารการเงินไดดยีิ่งขึ้น 
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   - วงเงินทีน่ําเสนอขอมติจากผูถือหุน 3,000 ลานบาท ไดพิจารณาแลววาหากบริษัทฯ  
   ออกหุนกูทั้งหมดในคราวเดียวอัตราสวน D/E ก็ยังไมเกิน 1 เทา และคิดวาเปนอัตราที่ 
   เหมาะสมแลว ซึ่งปจจุบันนี้ในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยอัตราสวน D/E จะอยูที่ 1-2 เทา  
   และมีความเปนไปไดนอยมากที่บริษัทฯ จะออกหุนกูในคราวเดียวจํานวน 3,000 ลานบาท  
   ซึ่งโอกาสที่บริษัทฯ จะมีอัตราสวน D/E เทากับ 1 เทามีอยูนอยมาก 
ผูถือหุน : การออกหุนกูคราวนี้บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะนําเงินไปลงทนุในเรือ่งใดบาง เชน จะมีการขยาย 
   การลงทุนครั้งใหญ หรือขยายการลงทุนไปตางจังหวัด 
กรรมการบรษิัทฯ : - ขอเรียนชีแ้จงวา ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการขยายตัวในเรื่องของผลติภัณฑคือ  
   จากเดิมที่เปนบานเดี่ยว บานแฝด ก็มีผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นเปนทาวเฮาส 2 ชั้น - 3 ชั้น, โฮมออฟฟต 
   และคอนโดมิเนียมซึ่งจะเห็นวาเปนแผนการสวนหนึ่งในเรือ่งการขยายตัว สวนเรื่องการขยายตัว 
   ไปในตางจังหวัดนั้น คิดวาในระยะเวลา 2-3 ปนี้บริษัทฯ ยงัสามารถที่จะขยายตัวอยูในกรุงเทพ 
   และปริมณฑลได จึงอาจจะนาํมาพิจารณาเพิ่มเติมในลําดับตอไป 
   - สวนเรื่องการซื้อที่ดินของบรษัิทฯ นัน้จะมีแผนงานตอเนื่องโดยตลอด สําหรับปนีไ้ดต้ัง 
   งบประมาณไว 800-1,000 ลานบาท ซึ่งเพยีงพอตอแผนการเติบโตของบริษัทฯ ที่ไดต้ังไว 
   20% ตอป ยกเวนในบางกรณอีาจจะมีที่ดินขนาดใหญในทําเลที่ดีเขามาซึ่งอาจจะตองใชเงิน 
   ลงทุนจํานวนมากหากบริษัทฯ มีเงินทนุก็จะสามารถพิจารณาไดเร็วขึ้นและไมเสียโอกาสไป  
   จึงอยากแจงใหผูถือหุนทราบวาการขอมติออกหุนกูในครั้งนีไ้มไดเนนในเรือ่งการซื้อที่ดนิเพียง 
   อยางเดียวแตจะบริหารการใชเงินใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวย 
ผูถือหุน : การออกหุนกูในครัง้นี้เพือ่จะนําไปซื้อที่ดินแลวพัฒนาทําโครงการเพือ่ขายเลย หรือ ซื้อมา 
   เก็บไวกอนพอมีชุมชนหนาแนนเริ่มมีราคา แลวจึงคอยพฒันาทําโครงการ  
กรรมการบรษิัทฯ : ขอเรียนชี้แจงวาที่ผานมาจะมีทั้ง 2 กรณี แตในปจจุบันนี้จะเปนการซื้อที่ดนิมาแลวพัฒนา 
   ทําโครงการเลยเปนสวนใหญ ยกเวนกรณีพเิศษ เชน เปนแปลงที่กําลังจะมีเสนทางตัดผาน 
   ในอีก 1-2 ป ซึง่เมื่อซื้อแลวบริษัทฯ จะไดประโยชนในระยะเวลาสั้นๆ  
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติวงเงินการออกหุนกูและเสนอขายหุนกู ตามรายละเอียด 
 ที่นําเสนอขออนุมัติดวยคะแนนเสียงดังนี ้
 

  
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
% ของจํานวนหุน 

ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดวย 311,659,336 100 

2. ไมเหน็ดวย - - 

3. งดออกเสียง - - 
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วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิจากทีก่ลาวมา   
    ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติจึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
    มีผูถือหุนที่มอบฉันทะไดแสดงความประสงคลงคะแนนเสยีงไมเหน็ดวยจํานวน 306,600 หุน และ 
งดออกเสียงจํานวน 41,592 หุน ในกรณีที่จะมีการเสนอเรือ่งใหมเพิ่มเติมใหพิจารณาลงมติในวาระนี้  
    ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน หากมผีูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเขามาไดที่ www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166619 และกลาวปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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