
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน 180 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 91 ราย ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจํานวน 89 ราย นับเปนจํานวนหุนรวมกนัไดทั้งสิ้น 
เทากับ 389,338,235 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 45.252 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
จํานวนทั้งสิ้น 860,384,157 หุน ถือวาจํานวนราย จํานวนหุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
กรรมการ และผูบริหารเขารวมประชุมมีรายนามดังตอไปนี ้ 
 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 และนางสาวดวงพร ศิริจนิดาเลิศ ผูสอบบัญชี
รับอนญุาต จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ี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 2558 และเสนอชื่อกรรมการลวงหนาแลวนัน้ แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการดังกลาว 
 การประชมุครั้งนี้มีนายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชมุ และนายณัฐพสธร  นนทจิตต 
กรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม  
 เมื่อครบองคประชุมตามกฎหมายแลว ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดการประชุมโดยเริม่พิจารณาตาม 
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้:- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2557 เมือ่วันจนัทรที่ 28 เมษายน 2557 
 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อ 
วันจันทรที ่28 เมษายน 2557 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสอืเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ แลว ดังนั้นจงึขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารบัรองรายงานการประชุมดังกลาว 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทรที่ 28 เมษายน 2557  

ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 389,338,235 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนนิงานของบริษทัฯ ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2557 ใหผูถอืหุนทุกทานทราบ
ลวงหนาแลว และกรรมการผูที่เกี่ยวของไดรายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติมในที่ประชุม 
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ขอสอบถามวา กอนหนานี้บรษัิทจะมีแตสินคาประเภทแนวราบ และเริ่มจะทําอาคารสูง 
   คือโมดัสเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา อยากทราบวาบริษัทไดแบงสดัสวนสินคาระหวางแนวราบกับ 
   อาคารสูงอยางไร 
ประธานที่ประชุมฯ : - สินคาสวนใหญของบริษัทเปนแนวราบ เนื่องจากมีจํานวนโครงการอยูมาก สวนโครงการ 
   อาคารสูงที่เปดขายเมื่อป 2553 คือ โครงการคอนโดเด็น วิภาวดี นั้น ก็ไดโอนกรรมสิทธิใ์ห 
   แกลูกคาเรียบรอยแลว โครงการที่กําลังดําเนินการอยูคือ  โครงการคอนโดออกัสท ที่ถนน 
   เจริญกรุง 80 และยังมีอีก 2 โครงการที่วางแผนวาจะเปดขายภายในครึ่งปหลังของป 2558 
   คือ โครงการทีถ่นนอรุณอัมรนิทร เปนอาคารสูง 14 ชัน้ และโครงการทีถ่นนสุขสวัสดิ์ เปน 
   อาคารสูง 37 ชั้น ขณะนี้อยูในขั้นตอนการออกแบบโดยบรษัิทผูออกแบบที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ 
   แลวก็ยังพิจารณาจัดซื้อที่ดินที่เหมาะสมเพิ่มเติมอยู 
   - เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันประกอบกับจํานวนคอนโดมิเนียมที่ขายในนตลาดมีอยูมาก  
   การทําอาคารสูงมากเกินไปจึงมีความเสี่ยง ฉะนั้นบริษัทจําเปนตองพิจารณาทําเลที่ดินที่ดีและ 
   สภาวะเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมจึงจะขยายเพิ่มขึ้นได 
กรรมการบรษิัทฯ : ไดแจงใหที่ประชุมไดรับทราบวา ในป 2557 บริษัทไดประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและ 
   คอรรัปชั่น และเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
   ซึ่งภายหลังจากนี้บริษัทจะพจิารณาเขารวมกระบวนการรบัรองโดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ 
   ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2557 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 387,642,235 99.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 1,696,000 0.44 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีับอนญุาตแลว 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนญุาตและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และ
กรรมการผูที่เกี่ยวของไดมีการรายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถอืหุนไดรบัทราบเพิ่มเติม 
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- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ขอสอบถามวา จากงบการเงนิซึ่งไดมีการบันทึกกลับรายการที่ไดลดมูลคาที่ดินจํานวน 
   23.9 ลานบาท ทําไมบริษัทไมบันทึกราคาที่ดินที่ราคาประเมินที่ผูประเมินอิสระไดประเมินไว 
   ซึ่งจะมีผลตอกาํไรของบริษัทที่ไมไดมาจากผลการดําเนินงานจริง 
กรรมการบรษิัทฯ : การบันทึกรายการเปนไปตามมาตรฐานทางบัญชี  บริษัทผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ  
   สินทรัพยในการพัฒนาถอืเปนสินคาคงเหลอื จะไมเหมือนธุรกิจอื่นที่จะบนัทึกรายการ 
   เปนสินทรัพยถาวร ที่จะสามารถเลือกบนัทึกที่ราคาประเมินได ซึ่งจะมีกําไรจากการ 
   บันทึกราคาที่แตกตางกัน บรษัิทพัฒนาอสังหาฯ นัน้มาตรฐานทางบัญชคีือ การบนัทึก 
   สินคาคงเหลือที่ราคาตนทุน หรือราคาประเมินตัวใดตัวหนึ่งที่มีราคาต่ํากวา ซึ่งในฐานะ 
   ผูประกอบการมีหนาที่ซื้อที่ดนิมาในราคาที่ตํ่าและพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของ 
   ผูบริโภคเพื่อขายใหไดผลกําไร จึงจะถือวาเปนการวัดผลการดําเนินงาน 
ผูถือหุน : ขอสอบถามวา จากที่ไดกลาวมากําไรที่แจงไวในงบการเงินก็จะไมตรงตามขอเท็จจริง  
   เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการประเมินราคาที่ดินดวยแตยังไมไดขาย   
กรรมการบรษิัทฯ : ตามมาตรฐานทางบัญช ียังไมบันทึกเปนรายได สินคาคงเหลือในงบการเงินคือตนทุน ในกรณ ี
   นี้คือ ถาที่ดินดอยคาลงตองแสดงใหเห็นในงบการเงินวาสินทรัพยไมไดมีคาเทากับความ 
   เปนจริง จึงใหบันทึกที่ตนทุนกอน หากขายไดกําไรจึงบันทึกกําไรเขามา 
ผูตรวจสอบบญัชี : ขอใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชีเรื่องสินทรัพยคงเหลือ คือ เมื่อใดที่บริษัทซื้อ 
   ที่ดินมามาตรฐานทางบัญชีกําหนดไวตองบนัทึกในราคาทุนที่ซื้อมา และเมือ่ใดก็ตามที่ราคา 
   ประเมินที่ดินนัน้ตํ่ากวาราคาทุนที่ซื้อมาก็กาํหนดใหบันทกึขาดทุนจากที่ดินที่ซื้อมาในทันท ี
   ในขณะเดียวกันหากที่ดินที่ซือ้มามีราคาประเมินสูงขึ้น ก็ตองบันทึกราคาทุน ไมอนญุาตให 
   บันทึกรับรูลวงหนา และเมื่อขายที่ดินออกไปไดมูลคาเพิ่มขึ้นจริงจงึจะรับรูกําไรที่เกิดขึ้นจริง 
ผูถือหุน : ขอสอบถามวา การประเมินราคาที่ดินจะแยกประเภทเปนอาคาร หรือเปนที่ดินเปลาหรอืไม 
   และจะตองประเมินทุกปหรอืประเมินเฉพาะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชน การขาย เปนตน 
   ในกรณีนี้ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทที่มีอยูเปนจํานวนมากจะมีสวนทําใหตองเสี่ยคาใชจาย 
   ในเรื่องนี้มากขึน้ตามไปดวยหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ : การประเมินราคาจะประเมินตามสภาพทรัพยสินที่มีอยูจริง เชน การประเมินที่ดินสวนที่เปน 
   โครงการก็จะประเมินเฉพาะพื้นที่ที่ขายได สวนที่เปนถนน สโมสรที่ไมไดสรางรายไดก็จะไมนํา 
   ไปคิดมูลคา สวนที่เปนที่ดินเปลาก็จะประเมินตามสภาพความเปนจริง และจะประเมินทุก 3 ป  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2557 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 387,642,235 99.56 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 1,696,000 0.44 
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วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2557 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที ่ 
1 มกราคม 2557 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2557 ใหแกผูถอืหุนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด 
สิทธิผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.35 บาท 
หักการจายเงินปนผลระหวางกาล อัตราหุนละ 0.10 บาท เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2557 คงเหลือจายสุทธิหุนละ 0.25 บาท 
จํานวนหุนทั้งหมด 860,384,157 หุน คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น  215,096,039.25 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 
 สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวน 
ตามกฏหมายแลว จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 
- ผูถือหุนไมมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 389,338,235 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแกไขขอบังคบัของบริษทัฯ ขอ 17 และ ขอ 26 
 ที่ประชมุไดพจิารณาแลวจึงมมีติอนุมัติใหแกไขขอบงัคับของบริษัทฯ ขอ 17 และขอ 26 จากขอความเดิม 
เปนขอความใหม ดังนี ้
 จากขอความเดิม ขอ 17. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตาม
วาระใหคณะกรรมการเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราช 
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดงักลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู  

 เปนขอความใหม  ขอ 17. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม 
วาระใหคณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนใน 
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การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน และบุคคลซึง่เขาเปน
กรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู  

 จากขอความเดิม ขอ 26. ชือ่และจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทน 
บริษัทกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของบรษัิทสามารถกระทําการแทนบริษัทได 
เฉพาะกรณีเพือ่การขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช ไฟฟา, 
น้ําประปา, โทรศัพท, การขอโอน รับโอนและรับคืนเงนิประกันการใชไฟฟา, น้ําประปา, โทรศัพท  หรอื การขอ
อนุญาตปลูกสรางอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบาน และการขอเชื่อมทาง  การเชื่อมทอระบายน้ํา  ให
กรรมการหนึ่งคนโดยระบุชื่อรับผิดชอบพิจารณาลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทน 

 เปนขอความใหม  ขอ 26. ชื่อและจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือชื่อกระทํา 
การแทนบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของบรษัิท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได  
เวนแตในกรณเีพื่อการขออนญุาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา,  
น้ําประปา, โทรศัพท, การขอโอน รับโอนและรับคืนเงนิประกันการใชไฟฟา, น้ําประปา, โทรศัพท หรือการขอนุญาต
ปลูกสรางอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบาน และการขอเชื่อมทาง  การเชื่อมทอระบายน้ํา  ใหกรรมการ
หนึ่งคนโดยระบุชื่อเปนผูลงลายมือชื่อและประทับตรา สําคัญของบรษัิทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได 
 ทั้งนี้ที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทและประทับตราสําคัญของบรษัิทได 
- ผูถือหุนไมมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหแกไขขอบังคบัของบริษัทฯ ขอ 17 และขอ 26 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 389,338,235 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 6  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและ  
    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมีอํานาจทาํการแทนบรษิัทฯ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  
    การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งในป 2558 มีกรรมการ 
ครบวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก  
 (1) นายชวน ต้ังมติธรรม 
 (2) นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 
 (3) นายณัฐพสธร  นนทจิตต 
 (4) นายปรีดิ์  บุรณศิริ 
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    ที่ประชุมไดพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
3 ทาน ดังนี ้
 (1) นายชวน ต้ังมติธรรม 
 (2) นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 
 (3) นายณัฐพสธร  นนทจิตต 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
 3 ทาน ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี ้
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง 
กรรมการ 

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

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

2. นางอัญชนั ต้ังมติธรรม 388,617,635 99.81 720,600 0.19 - - 

3. นายณัฐพสธร  นนทจิตต 389,338,235 100 - - - - 
 
 นอกจากนี้ไดมมีติอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทานเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกตามวาระ คือ 
    (1) นางมาลัย   รัชตสวรรค    
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมตามรายชื่อขางตนเปนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการ 
 ที่ครบวาระ ดวยการลงคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

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

1. นางมาลัย   รัชตสวรรค 389,338,235 100 - - - - 

 
  6.1) กําหนดกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมติัแตงต้ังกรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดงันี ้
    1. นายชวน  ต้ังมติธรรม  
    2. นางอัญชัน ต้ังมติธรรม  
    3. นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม  
    4. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม  
    โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ  
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ขอสอบถามวา คณะกรรมการสรรหาไดมีการสอบถามผูที่จะมาทําหนาที่กรรมการวามี 
   ความพรอมหรอืไมที่จะมาทําหนาที่ 1 วาระ วาระละ 3 ป เนื่องจากมีความอาวุโสมากแลว 
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   และกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่เปนบุคคลในครอบครัวเดยีวกันทางตลาดหลักทรัพยฯ 
   ไดใหขอสังเกตใุนเรื่องนี้บางหรือไม  
กรรมการบรษิัทฯ : คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาผูที่จะมาทําหนาที่กรรมการจากผูที่มีความชํานาญ มีความรู  
   ความสามารถ และทุกทานก็ไมขัดของที่จะปฏิบัติหนาที่ กรณีกรรมการผูมอีํานาจทําการแทน 
   บริษัทที่เปนบคุคลในครอบครัวเดียวกัน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD), 
   คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และ ตลาดหลักทรัพย ฯ ไมมี 
   ความคิดเห็นขดัของในเรือ่งนี ้
กรรมการบรษิทฯ : ขอใหขอมูลเพิ่มเติม บริษัทไดดําเนินการตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจสอบจาก 
   ผูตรวจสอบบัญชีที่ไดมาตรฐานสากล มีผูตรวจสอบภายในที่วาจางจากบริษัทภายนอก และ 
   ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ ทุกประการ เชน กฎระเบยีบเกี่ยวกับเรื่องของ 
   การทํารายการเกี่ยวโยง ถามีรายการที่จะมีประโยชนตอกรรมการของบรษัิทก็จะตองนําเขาสู 
   ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อขางตน  
 ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี้  

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  
กรรมการ 

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

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

2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม 389,338,235 100 - - - - 

3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 389,338,235 100 - - - - 

4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 389,338,235 100 - - - - 
    
   6.2) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา 
คาตอบแทนไดพิจารณามีรายละเอียดดังนี้  คือ 
 1. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2558 ปละไมเกิน 800,000 บาท 
 - ประธานฯ     15,000 บาทตอครั้ง 
 - กรรมการคนละ 10,000 บาทตอครั้ง 
 2.  จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังนี้ 
      ปละไมเกิน 70,000 บาท  (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  
 - ประธานฯ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการคนละ  10,000.-บาทตอครั้ง 
             

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

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 389,338,235 100 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
 
        3. เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ  สําหรับป 2557 
         - อนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไมเกิน 2,820,000 บาท (สองลานแปดแสน 
สองหมื่นบาทถวน) ตอคณะกรรมการรวม  12 ทาน (คนละ 235,000 บาท) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 389,338,235 100 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2558 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้  
                              ชื่อ                 เลขที่รับอนุญาต  สํานักงาน 

      นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท               4098     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก          4795     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท จะลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ ในป 2558 เปน 
ปที่ 5 นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยมากอน 
 ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมสีวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุน 
รายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาวและเปนผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทดวย 
 สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2558 ที่ประชุมอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและงบการเงิน
รวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,190,000 บาท (เงินหนึง่ลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) 
ซึ่งเปนอัตราเดียวกับคาสอบบัญชีรวมประจําป 2557 โดยมรีายละเอียดดังนี ้
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- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชมุมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคาตอบแทนดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 389,338,235 100 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

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

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง 
กรรมการ 

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

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

 2. นายอนันต อหันทริก 389,338,235 100 - - - - 

 3. นางมาลัย รัชตสวรรค 389,338,235 100 - - - - 
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คาสอบบัญช ี ป 2557 (บาท) ป 2558 (บาท) 

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

รวม 1,190,000.- 1,190,000.- 



   และพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2558 ไมเกิน 250,000.-บาท  
(เงินสองแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทตอครั้ง 
 (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 389,338,235 100 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ขอทราบความคืบหนาของบรษัิทรวม คือ บริษัท สามัคคีซิเมนต จํากัด เรื่องการ 
   ดําเนินธุรกิจผลิตปูนขาว 
ประธานที่ประชุมฯ  : ขณะนี้ติดต้ังเครื่องจักรแลวเสร็จ จะเริ่มทดลองเครื่องจักรและการผลิตชวงปลายเดือน 
       พฤษภาคมนี้  หลังจากนั้นก็จะเริ่มผลิตออกสูตลาดได 
ผูถือหุน : ขอสอบถามงบแสดงฐานะทางการเงิน รายการลูกหนี้เวนคืนที่ดินเปนทางหลวงจํานวน  
   59 ลานบาท คอืที่ดินของบรษัิทถูกเวนคืนแลวต้ังเปนลูกหนี้ไว และที่ดินสวนที่เหลือมีการ 
   ประเมินราคาใหมหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ : ที่ดินดังกลาวถูกเวนคืนเพือ่ไปตัดถนนเชื่อมระหวางถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดี-รังสิต 
   เนื้อที่ดินประมาณ 1 ไรเศษ เปนที่ดินบางสวนของโครงการชวนชืน่โมดัสวิภาวดี ซึ่งจะทําให 
   ที่ดินของโครงการมีสวนที่ติดถนนเสนใหมหลายรอยเมตร ณ สิ้นป 2557 ยังไมไดรับชําระเงิน 
   จึงต้ังเปนลูกหนี้แตปจจุบันไดรับชําระเงินเรยีบรอยแลว 
ผูถือหุน : ถนนเสนใหมนีจ้ะดําเนินการแลวเสร็จเมื่อใด และมีศักยภาพพอที่จะทําอาคารสูงหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ : ปจจุบัน กทม. เพิ่งจะทําการเวนคืนที่ดิน ขัน้ตอนตอไปคอืการออกแบบและประกวดราคา 
   ถนนเสนใหมนีจ้ะเชื่อมระหวางถนน 2 เสนทีม่ีโครงการรถไฟฟาคือ ดานถนนวิภาวดี - รงัสิต
   มีโครงการรถไฟฟาสายสีแดงชวงบางซื่อ-รังสิต ดานถนนพหลโยธินมโีครงการรถไฟฟาสาย 
   สีเขียวชวงหมอชิต-สะพานใหม ที่ดินในบรเิวณนี้อยูใกลกับสนามบินดอนเมืองจะมีขอจํากัดทาง 
   กฎหมายผังเมืองเรื่องความสูงของอาคาร 
ผูถือหุน : ตามที่มีขาววาจะมีพันธมิตรใหมเขามาอยากทราบวาจะมาสงเสริมทางดานใดบางและมีแนวโนม 
   ความเปนไปไดวาจะเขามาเมื่อใด และมีแนวทางจะขยายธุรกิจไปตางจังหวัดบางหรอืไม 
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 ประธานที่ประชุมฯ : เนื่องจากในปจจุบันนี้ธุรกิจทุกประเภทมีการขยายตัว หากมีโอกาสที่ดีที่บริษัทจะขยายธุรกิจ 
   ก็จะพิจารณา และก็มีผูที่สนใจติดตอเขามา ซึ่งอยูในขั้นตอนการพิจารณา 
   สวนการขยายธุรกิจไปในตางจังหวัดนั้นก็จะพิจารณาหากมีทําเลที่ดีและเหมาะสม แตเมื่อ 
   เปรียบเทียบแลวดานการตลาด การขาย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะดีกวา 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิจากทีก่ลาวมา   
    ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติจึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
    ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน หากมผีูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเขามาไดที่ www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166619 และกลาวปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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