
บริษทั ม ั 	นคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามญัผ ู้ถือหุ้นของบริษทัคร ั %งที	 '/)**8 

เมื	อวนัพุธที	 ). สิงหาคม พ.ศ. )**1 
ณ ห้องนพวงศ ์' ช ั %น ) โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร ์

เลขที	 11 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
เริ�มประชมุเวลา 14.00 น. 

 นายณัฐพสธร นนทจติต์ กรรมการและเลขานุการบรษิทั เป็นเลขานุการที�ประชุม เลขานุการที�ประชุม
ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ในขณะนี, มผีูถ้ือหุน้ของบรษิัทมาเขา้ร่วมประชุมทั ,งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้ว
จํานวน 567 ราย นับเป็นจํานวนหุน้ได ้897,868,578 หุน้ จากจํานวนหุน้ทั ,งหมด 7;6,384,9>? หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
87.;A ของจํานวนหุน้ทั ,งหมด ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ และก่อนที�จะเริ�มการประชุมตาม
ระเบยีบวาระ เลขานุการที�ประชมุไดแ้นะนํากรรมการของบรษิทัที�ไดเ้ขา้รว่มประชมุในวนันี,ใหท้ี�ประชมุทราบดงันี, 
 1. นายสเุทพ  วงศว์รเศรษฐ  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 2. นายฟิลปิวรีะ บุนนาค   กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 3. นางสธุดิา  สรุโิยดร   กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 4. นายศกัดิ Gศร ี พฤฒธิรรมกลู  กรรมการ 
 5. นายณฐัพสธร นนทจติต ์  กรรมการและเลขานุการบรษิทั 
 6. นางมาลยั  รชัตสวรรค ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายชยัยพล  ทมิสธุพีนัธ ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 ทั ,งนี,กรรมการบรษิทัมจีาํนวน 8 คน กรรมการที�ไมเ่ขา้รว่มประชมุ คอื นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท ์  
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื�องจากตดิภาระกจิไปต่างประเทศ 
 ผูท้ําหน้าที�เป็นคนกลาง และเป็นผูท้ําหน้าที�ในการตรวจสอบการนับคะแนน ได้แก่ ที�ปรกึษากฎหมาย
นายศกัดิ Gชยั วริฬุหช์วี จาก บรษิทั สาํนกังานกฎหมายบรรจงแอนดว์ทิยา จาํกดั  
 และเลขานุการที�ประชุมได้ชี,แจงให้ที�ประชุมทราบว่า ข ั ,นตอนการลงมติในแต่ละวาระของที�ประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนันี, เพื�อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชมุผูถ้อืหุน้จะปฏบิตัดิงันี, 

 1. ผ◌ู้ถอืหุน้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุน้ที�ตนถอือยู ่ และผูถ้อืหุน้หนึ�งรายมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ�ง
เทา่นั ,น 

 2. การลงมตใินแต่ละวาระ จะใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงโดยวธิเีปิดเผย ถา้ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง ถอืว่าที�ประชมุมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัหิรอืเหน็ดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
บรษิทั  

 3. ถา้มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดไม่เหน็ดว้ยหรอืคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะลงมติ
และลงชื�อในใบลงคะแนนเสยีงที�บรษิทัไดแ้จกใหท้า่นผูถ้อืหุน้ตอนที�ลงทะเบยีนก่อนเขา้ประชุมแลว้ 
และขอใหเ้ขยีนดว้ยปากกา  
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สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� � 



 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนําจํานวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที�ไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีง ไปหกั
ออกจากจาํนวนเสยีงทั ,งหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง สว่นที�เหลอืจะถอืว่า
เป็นจาํนวนเสยีงที�เหน็ดว้ย  

 5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการที�ประชุม           
เป็นผูช้ว่ยสอบถามมตจิากที�ประชมุและแจง้ผลการลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบในแต่ละวาระต่อไป   

  ทั ,งนี,ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ประชมุไดซ้กัถาม หรอืแสดงความเหน็ 
ในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั ,นๆ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที�ตอ้งการซกัถาม หรอืแสดงความเหน็กรณุาแจง้ชื�อ-นามสกลุ 
ใหท้ี�ประชมุทราบกอ่นทกุครั ,ง 
  เลขานุการที�ประชมุไดเ้รยีนเชญินายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการทาํหน้าที�ประธานที�ประชมุ
เพื�อกล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุต่อไป 
  ประธานฯ ไดแ้นะนําผูบ้รหิารที�เขา้รว่มประชมุมดีงันี, 
   1. นายฟิลปิวรีะ  บุนนาค กรรมการและกรรมการบรหิาร 
   2. นางสธุดิา  สรุโิยดร กรรมการและกรรมการบรหิาร 
   3. นางสาวดุษฎ ี ตนัเจรญิ รองกรรมการผูจ้ดัการสายกอ่สรา้ง การขายและการตลาด 
   4. นายศกัดนิา  แมน้เลศิ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายกอ่สรา้ง 
  ต่อจากนั ,นไดก้ล่าวเปิดประชมุและมอบหมายใหเ้ลขานุการที�ประชมุดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ
ดงัต่อไปนี, 
 
วาระที	 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผ ู้ถือหุ้นประจาํปีของบริษทั คร ั %งที	 1/2558  
 ประธานฯ แจง้ว่า บรษิทัไดจ้ดัสง่รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของบรษิทั ครั ,งที� 9/5>>7 
ประชมุเมื�อ วนัองัคารที� 57 เมษายน 5>>7 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ รวมทั ,งไดเ้ผยแพรไ่ว้
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  (www.mk.co.th) แลว้ ดงันั ,นจงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุ
ดงักล่าว 
- ไม่มีผ ู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ 
 
มติที�ประชุม : ที�ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปีครั  งที� !/#$$% เมื�อวนัองัคารที	 

)1 เมษายน #$$% ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี  
 

มตทิี�ลง จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(9 หุน้ = 9 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ที�มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ            400,061,084           95.62 

ไมอ่นุมตั ิ - - 
งดออกเสยีง 18,343,200 4.38 

รวม           418,404,284           100.00 
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วาระที	 2 พิจารณาอนุมตัิการเข้าลงทุนในบริษทั พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุรบัทราบฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานบรษิทัฯ ใน ; เดอืนแรก 
ของปี 5>>7 ซึ�งสรปุพอสงัเขปดงันี, 
  รายไดจ้ากการขาย ?a>.7 ลา้นบาท, รายไดร้วม 76> ลา้นบาท, กาํไรสทุธ ิA>.; ลา้นบาท, อตัราสว่น 
กาํไรขั ,นตน้ A8.A>%, อตัราสว่นกาํไรสทุธลิดลงมากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัครึ�งปีแรกของปี 5>>?  
 งบดุล ณ A9 ธนัวาคม 5>>?  ทรพัยส์นิรวม 7,A;9 ลา้นบาท, หนี,สนิรวม 2,891 ลา้นบาท, สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ >,8?6 ลา้นบาท มลูคา่ทางบญัช ี;.A; บาท/หุน้ ในไตรมาสที� 9/5>>7 มกีาํไร 6.68 บาท เมื�อปรบัปรงุมลู 
คา่ทางบญัชแีลว้จะเทา่กบั ;.9> บาท/หุน้  
 สรปุขอ้มลูทางการเงนิ  

ลา้นบาท ทรพัยส์นิ หนี,สนิ สว่นผูถ้อืหุน้ ผลตอบแทน ROE (%) 

ก เงนิสด 1,000 1,000 0 0 0 

ข ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์: 
โครงการอสงัหารมิทรพัย ์
ระหว่างพฒันา 
ที�ดนิรอการพฒันา 
รวม 

 
4,700 

 
1,660 
6,360 

 
 
 
 

1,890 

 
 
 
 

4,470 

 
 
 
 

430 

 
 
 
 

9.6% 

ค สนามกอลฟ์ 700 0 700 12 1.7% 

ง ทรพัยส์นิอื�น 300 0 300 0 0.0% 

รวมทั %งสิ%น  8,360 2,890 5,470 442 8.1% 

  
 บรษิทัมเีป้าหมายว่าจะมโีครงสรา้งทางการเงนิแบบ Conservative อตัราสว่นหนี,สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ตํ�า 
มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ปานกลางและมุง่พฒันาแบรนด ์MK : ชวนชื�น ซึ�งสรปุเป็นแผนธุรกจิไดด้งันี, 

1. เน้นพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ี�อยูอ่าศยัแนวราบ เนื�องจากบรษิทัมบีุคคลากรที�มปีระสบการณ์อยูแ่ลว้ 
2. ขยายแบรนด ์“ชวนชื�น”  
3. รกัษากาํไรในสว่นของการพฒันาที�อยูอ่าศยั 
4. เพิ�มสดัสว่นรายไดจ้ากคา่เชา่ ในการที�จะขยายการเตบิโต จาํเป็นตอ้งมกีารต่อยอดธุรกจิออกไป  

เนื�องจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์รีายไดไ้ม่สมํ�าเสมอ สาเหตุมาจากปัจจยัหลายดา้น เชน่ เรื�องการหาซื,อที�ดนิมา
พฒันาเพื�อขายออกไปเรื�อยๆ เรื�องเงื�อนเวลาของการขาย และเรื�องภาวะตลาด เป็นตน้ ทางบรษิทัจงึพจิารณาที� 
จะขยายธุรกจิใหม้รีายได้ประจําและค่อนขา้งแน่นอน โดยเฉพาะธุรกจิประเภทใหเ้ช่า เพื�อให้เกดิความสมดุลในด้าน
โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั 

5. ปรบัเปลี�ยนทรพัยส์นิที�ใหผ้ลตอบแทนตํ�าไปเป็นทรพัยส์นิที�สรา้งรายไดท้ี�สงูขึ,นและต่อเนื�อง  
ปัจจุบนับรษิทัมทีรพัยส์นิที�รอการพฒันาคอ่นขา้งสงูเมื�อเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื�นในตลาด ในปี 5>>? บรษิทัม ี
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รายไดจ้ากการขาย 5,A8? ลา้นบาท มโีครงการระหว่างพฒันามลูค่า 8,;a; ลา้นบาท และมทีี�ดนิรอการขายมูลค่า 

9,;;9 ล้านบาท ซึ�งสรุปได้ว่าบรษิทัมอีตัราส่วนโครงการระหว่างพฒันาต่อยอดขายอยู่ที� 5 เท่า เมื�อเปรยีบเทยีบ

ที�ดนิที�รอการขายต่อยอดขายจะเท่ากบั ?6%  ในขณะที�ค่าเฉลี�ยของอุตสาหกรรมจะอยู่ที� a-96% แสดงใหเ้หน็ว่า

ที�ดนิรอการขายและไม่ก่อใหเ้กดิรายไดข้องบรษิทัมเีป็นจาํนวนมาก จําเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งนํามาพฒันาและใสเ่ขา้

ไปในแผนธุรกจิ ซึ�งจะทาํใหเ้กดิประโยชน์คอื เปลี�ยนทรพัยส์นิที�ไมก่่อใหเ้กดิรายไดใ้หม้รีายไดเ้ขา้มามผีลตอบแทน

สงูขึ,น และทาํใหบ้รษิทัมเีงนิทนุหมนุเวยีนเพิ�มขึ,นเพื�อขยายธุรกจิต่อไปในอนาคต 

6. รกัษาวนิยัทางการเงนิ ปัจจุบนัอตัราสว่นหนี,สนิต่อทนุ (D/E RATIO) อยูท่ี� 6.;6 เทา่  

 เลขานุการที�ประชมุไดแ้นะนํา นางสาวพรศรนิ เมธวีชัรานนท ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พรอสเพค 

ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั เป็นผูใ้หข้อ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัธุรกจิของพรอสเพค 

 นางสาวพรศรนิ เมธวีชัรานนท ์ใหข้อ้มูลเพิ�มเตมิ ดงันี, บรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (พรอส

เพค) ดาํเนินธุรกจิพฒันาและใหบ้รกิารเชา่อาคารคลงัสนิคา้ และโรงงานใหเ้ชา่ ในโครงการบางกอกฟรเีทรดโซน ตั ,งอยู่

ที� อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 

 โดยมสีทิธกิารเชา่พื,นที�คลงัสนิคา้ และโรงงาน ;6,7?9 ตารางเมตร และสทิธกิารเชา่ที�ดนิเปล่า A;> ไร ่

และรบับรหิารคลงัสนิคา้ และโรงงานบนพื,นที� ?;,?78 ตารางเมตร  

 โครงการบางกอกฟรเีทรดโซน “BFTZ” ตั ,งอยู่บรเิวณถนนบางนา-ตราด กม. 5A เป็นอาคารคลงัสนิค้า 

และโรงงานใหเ้ชา่ สทิธกิารเชา่มรีะยะเวลา 58 ปี และจะขยายเวลาไดอ้กี 98 ปี ซึ�งอยูร่ะหว่างการเจรจา  

 อาคารคลังสินค้าและโรงงานมี 8 แบบ คือ 9. อาคารโรงงาน Stand Alone, 5.อาคารคลังสินค้าแบบ 

Ground Level, 3. อาคารโรงงาน Mini Factory, 4. อาคารคลงัสนิคา้แบบยกพื,น Raised Floor 

โครงการบางกอกฟรเีทรดโซน มพีื,นที�ทั ,งหมด aaA.> ไร ่แบ่งเป็นพื,นที�สาธารณูปโภค 5a; ไร ่และพื,นที� 

พฒันาคลงัสนิคา้และโรงงาน ;a?.> ไร ่โดยสรปุผงัของโครงการฯ ณ A6 มถุินายน 5>>7 ไดด้งันี, 

 - เชา่ที�ดนิระยะยาว    ที�ดนิ 200.6 ไร ่ อาคาร 566,666 ตารางเมตร 

 - พฒันาเพื�อเชา่ (สรา้งเสรจ็แลว้) ที�ดนิ 130.6 ไร ่ อาคาร   9A?,;>> ตารางเมตร 

 - พฒันาเพื�อเชา่ (ระหว่างกอ่สรา้ง) ที�ดนิ     8.7 ไร ่ อาคาร      ;,;a7 ตารางเมตร 

 - ที�ดนิพฒันาอาคารใหเ้ชา่ในอนาคต ที�ดนิ  357.6 ไร ่ อาคาร A56,666 ตารางเมตร ปัจจุบนันี,กไ็ด้มี

การรว่มทนุกบัทาง TICON ไปแลว้ 9>6 ไร ่อาคาร 956,666 ตารางเมตร กจ็ะเหลอืที�ดนิรอการพฒันาอยูท่ี� 56?.; ไร ่ 

 โครงการฯ เริ�มในปี 5>>5 มพีื,นที�คลงัสนิคา้ 95,a8? ตารางเมตร ณ ปัจจุบนั มพีื,นที�ทั ,งที�สรา้งเสรจ็แล้ว

และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 988,5>7 ตารางเมตร  อตัราการเช่าอยู่ที� a9% ซึ�งจะสูงกว่าอตัราการเช่าของตลาดที�อยู่

ประมาณ ?>% และตั ,งแต่ปี 5>>> อตัราการเชา่จะเกนิ a6% มาโดยตลอด 

 จุดเด่นของโครงการฯ คอื 

 - ทําเลที�ตั ,ง เนื�องจากโครงการฯ ตั ,งอยู่ใกล้สถานที�สาํคญัทางโลจสิตกิส์ต่างๆ เช่น สนามบนิ และท่าเรอื 

และอยูใ่กลก้รงุเทพฯ  
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 - เป็นพื,นที�เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรอื พื,นที�สมีว่งที�สามารถตั ,งโรงงานได ้
 - เป็นเขตประกอบอตุสาหกรรมทั �วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)  
 - ใกลเ้ขตนิคมอตุสาหกรรมเกา่ที�ไมม่พีื,นที�ขยาย เชน่ บางพล ีบางป ู 
 หลกับรหิารความเสี�ยง เพื�อลดภาวะการกระจุกตวัของรายไดท้ี�มาจากอตุสาหกรรมหนึ�ง ดว้ยฐานผูเ้ชา่ 
ที�หลากหลาย ลดความไม่แน่นอน และความผนัผวนของกระแสเงนิสดเนื�องจากฐานผูเ้ช่าที�หลากหลาย จงึจําแนกได้
ดงันี, 
 9. จาํแนกตามวตัถุประสงคก์ารเชา่  
  - มคีวามสมดุลยร์ะหว่างสดัสว่นผูเ้ชา่ที�เป็นผูเ้ชา่อาคารโรงงานและผูเ้ชา่คลงัสนิคา้ 
  - เนื�องจากตน้ทนุการยา้ยฐานการผลติที�สงู ฐานผูเ้ชา่อาคารโรงงานมกัเป็นผูเ้ชา่ที�จะอยูน่าน 
     และสรา้งความมั �นคงดา้นกระแสเงนิสด 
  บรหิารใหก้ารเชา่แบบโรงงานเกนิ >6% เนื�องจากผูเ้ชา่จะเชา่เป็นระยะเวลานาน มกีารต่ออายสุญัญา 
และไมย่า้ยออกไปงา่ย ปัจจุบนัมโีรงงาน >?% รองลงมาคอืคลงัสนิคา้และบรกิาร 
 5. จาํแนกตามเชื,อชาตขิองผูเ้ช่า เชื,อชาตทิี�หลากหลายของผูเ้ชา่จะลดความเสี�ยงจากการพึ�งพงิประเทศใด
ประเทศหนึ�ง ผูเ้ชา่หลกัคอืเชื,อชาตญิี�ปุ่ น A7% รองลงมาคอืไทย และยโุรปตามลาํดบั 
 A. จาํแนกตามอตุสาหกรรมผูเ้ช่า โครงการฯ มอีุตสาหกรรมของผูเ้ชา่ที�หลากหลายเพื�อลดความเสี�ยงจาก
อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ�ง เชน่ โลจสิตกิส,์ เครื�องจกัรและเหลก็, อะไหล่รถยนต ์เป็นตน้ 
 โครงการฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิทัใหญ่ เชน่ Panasonic, Takara, PCG (กลุ่ม CPC) ฯลฯ ซึ�ง 
ลว้นแต่เป็นบรษิทัที�มชีื�อเสยีง และมคีวามแขง็แกรง่ทางธุรกจิ เป็นตน้ 
 นอกจากนี,ประธานฯ ได้มอบหมายใหน้างสุธดิา สุรโิยดร กรรมการและกรรมการบรหิาร เป็นผูช้ ี,แจง
รายละเอยีดในวาระนี,ใหท้ี�ประชมุไดร้บัทราบและพจิารณา                         
  นางสธุดิา สรุโิยดร ชี,แจงต่อที�ประชมุว่า บรษิทัจะเขา้ลงทนุในบรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(“พรอสเพค”) โดยการซื,อหุน้สามญัทั ,งหมดในพรอสเพคจํานวน 956,666,666 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 96.- บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 966 ของจาํนวนหุน้ทั ,งหมดของพรอสเพคจากผูถ้อืหุน้เดมิของพรอสเพค ซึ�งไมเ่ป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั
กบับรษิทั ในราคาหุน้ละ 96.- บาท รวมเป็น 9,566,666,666.- บาท โดยบรษิทัจะชาํระราคาซื,อขายหุน้ดงักล่าวดว้ย
หุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัจํานวน 9A9,;5;,656 หุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุน้ละ 1.- บาท โดยกําหนดมูลค่าหรอืราคา       
หุ้นสามญัของบรษิัทไว้ที�หุ้นละ ;.9> บาท รวมเป็น 76a,>66,65A.- บาท และชําระด้วยเงนิอกีส่วนหนึ�งจํานวน 
Aa6,8aa,a??.- บาท  
  ภายหลงัการแลกหุน้ หุน้ทั ,งหมดของบรษิทัคอื aa5.69 ลา้นหุน้ สว่นของผูถ้อืหุน้คอื ;,966.5 ลา้นบาท 
สดัสว่นของผูถ้อืหุน้เดมิของพรอสเพคที�ถอืหุน้ของบรษิทั 9A.5?% อตัราสว่นการแลกหุน้พรอสเพค 9 หุน้ ต่อ MK 
1.626 หุน้  
  ขอใหข้อ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบังบการเงนิของพรอสเพค ในครึ�งปีแรกของปี 5>>7 ซึ�งผา่นการสอบทาน 
จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั จะเห็นว่า พรอสเพคมีกําไรสุทธิ 88 ล้านบาท เมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัหกเดอืนแรกของปี 5>>? ซึ�งมผีลขาดทุน 85.; ลา้นบาท มลูคา่ตามบญัช ีณ A6 มถุินายน 5>>7 อยู่
ที� 7.9a บาทต่อหุน้ สงูขึ,นจาก ?.75 ณ สิ,นปี 5>>? นอกจากนี,หากมกีารปรบัสทิธกิารเชา่ของที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง 
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ตามราคาประเมนิ ซึ�งประเมนิโดย บรษิัท ท.ีเอ มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั �น จํากดั มูลค่าตามบญัชกีจ็ะเป็น 9>.97 
บาทต่อหุน้ ทั ,งนี,ที�คณะกรรมการพจิารณาราคาหุน้ของพรอสเพคในราคาที� 96 บาท เป็นมลูค่าตามบญัช ีณ สิ,นไตร
มาสแรกของปี 5>>7 และมกีารปรบัปรงุขอ้มลูบางสว่นแลว้ 
  ประโยชน์จากการลงทุนในพรอสเพค คือ บริษัทสามารถลดความเสี�ยงจากธุรกิจการขาย
อสงัหารมิทรพัยเ์พยีงอยา่งเดยีว มรีายไดจ้ากการเช่า ซึ�งเป็นธุรกจิที�มกีารเตบิโตต่อเนื�อง ลดแรงกดดนัเรื�องการหา
ที�ดนิเพื�อพฒันาสาํหรบัโครงการในอนาคต และการชาํระค่าหุน้ของพรอสเพค โดยวธิกีารออกหุน้ใหม ่บรษิทัจ่ายเงนิ
สดเพยีงรอ้ยละ A6 ของเงนิลงทนุทั ,งหมด 9,566 ลา้นบาท  
  โดยการเขา้ทํารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ�งสนิทรพัย์ตามประกาศที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งมี
ขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 9?.6a โดยเป็นการคํานวณตามเกณฑ์มูลค่าของสนิทรพัย์ โดยอ้างองิจากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัสิ,นสุดวนัที� A9 มนีาคม 5>>7 และงบการเงนิของพรอสเพคสิ,นสุดวนัที� A9 ธนัวาคม 5>>?  
ซึ�งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 9> แต่ตํ� ากว่าร้อยละ >6 จึงถือเป็นรายการประเภทที� 5 ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งบรษิทัได้จดัทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั ,งไดจ้ดัสง่สารสนเทศเกี�ยวกบัรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยใ์หผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ และเนื�องจากบรษิทั
จะต้องจดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิัทในครั ,งนี,เพื�อพจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีน  และการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทเพื�อชําระราคาซื,อขายหุ้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของพรอสเพค ดงันั ,น ที�
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรใหนํ้าเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ลงทุนใน
พรอสเพคดงักล่าว 
  นอกจากรายละเอยีดสาํคญัที�ไดช้ี,แจงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ ผูถ้อืหุน้สามารถพจิารณารายละเอยีดอื�นๆ  
ไดจ้ากสารสนเทศเกี�ยวกบัรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัย ์ที�บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ 

ผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ดงันี%  
ผ ู้ถือหุ้น : - เนื�องจากพรอสเพคเป็นเจา้ของสทิธกิารเชา่ที�ดนิระยะเวลา 58 ปี และอยูร่ะหว่างดาํเนินการ 
   ต่อสญัญาอกี 98 ปี จงึอยากทราบความมั �นใจว่าจะไดร้บัการต่อสญัญาหรอืไม ่ทางพรอสเพค 
   ไดม้กีารคาํนวณจุดคุม้ทนุไวใ้นปีใด 
   - จากงบการเงนิที�นําเสนอ ครึ�งปีแรกของปี 5>>? ขาดทนุ 85 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัครึ�งปี 
   แรกปี 5>>7 มกีาํไร 88 ลา้นบาท เนื�องจากมกีารขายสนิทรพัยบ์างสว่น หากดาํเนินการธรุกจิ 
   ปกต ิจะมแีนวทางในการสรา้งรายไดแ้ละกาํไรอยา่งไร เนื�องจากธุรกจิการสรา้งโรงงาน และ 
   คลงัสนิคา้ใหเ้ชา่มกีารแขง่ขนัสงูอกีทั ,งมคีูแ่ขง่ขนัอยา่ง WHA และ TICON  
นางสาวพรศริน : เรื�องการต่อสญัญานั ,นเคยมกีารต่อไปแลว้ 5 ครั ,ง และมคีวามมั �นใจว่าจะต่อสญัญาไดค้อ่นขา้งสงู 
เมธีวชัรานนท์  และไดค้าํนวณตามสมมตุฐิานที�ไดต้ั ,งไวจ้ะคุม้ทนุภายในปีที� 95 ธุรกจิของพรอสเพคจะดคูลา้ย 
กรรมการผูจ้ดัการ  กบัของ WHA TICON หรอื TPARK แต่กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มนี,จะเป็นผูเ้ชา่รายใหญ่ ซึ�งจะ 
พรอสเพค  แตกต่างกบักลุ่มเป้าหมายของพรอสเพคที�จะใหค้วามสาํคญักลบักลุ่มผูเ้ชา่รายยอ่ย และมคีวาม 
   ยดืหยุน่ในเรื�องของพื,นที�ใหเ้ชา่ มทีั ,งพื,นที�ขนาดใหญ่ ไปจนถงึพื,นที�ขนาดเลก็ >66 ตารางเมตร  
   ดว้ย ซึ�งน่าจะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้ทั ,งนี,ประเทศไทยกย็งัเป็นประเทศที�นกัลงทนุใหค้วามสนใจ 
   เขา้มาลงทนุ ประกอบกบัทาํเลที�ตั ,งของโครงการฯ อยูใ่กลก้รงุเทพฯ นอกจากนี,ยงัมบีรกิารทั ,ง 
   แบบประกอบอตุสาหกรรมทั �วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)  
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ผู้ถือหุ้น : เนื�องจากทรพัยส์นิที�ลงทนุไปมทีั ,งอาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ซึ�งเป็นสนิทรพัยถ์าวร หากครบ 
   กาํหนดสญัญาเชา่ ทรพัยส์นิเหล่านี,จะตอ้งยกใหแ้กเ่จา้ของที�ดนิดว้ยหรอืไม ่หากเจา้ของที�ดนิ 
   ไมต่่อสญัญาแลว้นําไปใหผู้อ้ ื�นเชา่จะทาํไดห้รอืไม ่ผลประกอบการจะเป็นอยา่งไร และชว่งสิ,นปี 
   ที�ผา่นมา Book Value จะอยู่ประมาณ 8 บาทต่อหุน้ แต่นําหุน้มาแลกในราคาที� 96 บาท 
 
 และประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายวรสทิธิ G โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟินนัซ่า จาํกดั (มหาชน) 
หนึ�งในผูถ้อืหุน้ของพรอสเพค และเป็นกรรมการของพรอสเพค เป็นผูช้ ี,แจงรายละเอยีดเพิ�มเตมิ            
นายวรสิทธิJ  : - โครงการบางกอกฟรเีทรดโซน ไดร้บัความสนใจจากบรษิทัใหญ่ๆ อยา่ง TICON เซง้พื,นที� 
โภคาชยัพฒัน์ ของโครงการไปแลว้ 566 ไร ่และมกีารเซน็สญัญารว่มทนุอกี 9>6 ไร ่ซึ�งทาํเลที�ตั ,งในโซน 
กรรมการพรอสเพค บางนา-ตราด หลงัจากเหตุการณ์นํ,าทว่มกไ็ดร้บัความสนใจอยา่งมากโดยเฉพาะฝั �งเขา้เมอืง  
   พรอสเพคกอ่ตั ,งในปี 5>>5 นโยบายหลกัคอืการลงทนุ จากคาํถามเรื�องการขายทรพัยส์นิ 
   ออกไป ขอชี,แจงว่าเมื�อ 5 ปีที�ผา่นมาเพื�อเป็นการลดภาระหนี,จงึขายออกไปใหก้บับุคคลที� A  
  - หากครบกาํหนดสญัญาเชา่ ทรพัยส์นิตอ้งยกใหก้บัเจา้ของที�เป็นเรื�องปกต ิและกม็คีวาม 
  มั �นใจว่าจะสามารถต่อสญัญาเชา่ได ้เนื�องจากเป็นพื,นที�สมีว่งเขตปลอดภาษ ีจะประกอบ 
  ธุรกจิตอ้งมใีบอนุญาตจากสว่นราชการหลายฝ่ายซึ�งพรอสเพคมอียูแ่ลว้ เรื�องที�จะนําที�ดนิไป 
  ใหผู้เ้ชา่รายอื�นคงไมม่ ี 
  - ราคา Book Value ที� 7.9a บาท ณ A6 มถุินายน 5>>7 นั ,น เมื�อมกีารเซน็สญัญารว่มทนุกบั  
  TICON 150 ไร ่ทาํใหพ้รอสเพคมกีาํไรประมาณ 566 ลา้นบาท ทาํให ้Book Value สงูกว่า 
  96 บาทต่อหุน้ และทางบรษิทักไ็ดม้กีารประเมนิราคาจากผูป้ระเมนิอสิระดว้ย 
  - ในฐานะผูถ้อืหุน้ของพรอสเพค การแลกหุน้กบัทาง MK เพราะเชื�อว่าธุรกจิคลงัสนิคา้และ 
  โรงงานใหเ้ชา่กาํลงัเป็นที�ยอมของนกัลงทนุต่างประเทศ และเป็นธุรกจิที�กาํลงัเตบิโต 
  ขึ,นเรื�อยๆ และทาง MK กเ็ป็นบรษิทัที�มศีกัยภาพทั ,งทางดา้นบุคลากร และการเงนิจงึเป็น 
  การมองแผนงานในระยะยาวมากกว่า   
ประธานที	ประชุมฯ : ไดก้ล่าวเพิ�มเตมิว่า ทางบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าพรอสเพคมกีารเตบิโตขึ,นคอ่นขา้ง 
   ชดัเจนเนื�องจากมสีญัญาเชา่อยูแ่ลว้ และยงัไดร้ว่มทนุกบั TICON ซึ�งเป็นบรษิทัชั ,นนําในธรุกจินี, 
   จงึเหน็ว่าการแลกหุน้ในราคาที� 96 บาท เป็นราคาที�ตํ�ากว่าราคาประเมนิ สาํหรบัเรื�องการ 
   ต่ออายสุญัญาเชา่สว่นใหญ่เมื�อครบกาํหนดสญัญาแลว้เจา้ของที�ดนิจะต่อสญัญาหรอืไมข่ึ,น 
   อยูห่ลายปัจจยัเชน่ เรื�องภาษ ีเรื�องหาผูเ้ชา่รายใหม ่ซึ�งธุรกจินี,จาํเป็นตอ้งมใีบอนุญาต 
   ไมใ่ชใ่ครที�จะสามาถทาํไดง้า่ย ความเสี�ยงที�จะไมต่่อสญัญาจงึมน้ีอยซึ�งทางคณะกรรมการ 
   กไ็ดม้กีารพจิารณาแลว้  
ผู้ถือหุ้น : ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิเชา่คลงัสนิคา้จะทาํธุรกจิรว่มกนัอยา่งไร และ MK มคีวาม 
   ชาํนาญในการสรา้งบา้นจะยงัทาํธุรกจินี,อยูห่รอืไม่ 
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ประธานที	ประชุมฯ : - เมื�อพจิารณาแลว้จะเหน็ว่าธุรกจิใหเ้ชา่คลงัสนิคา้และธุรกจิระบบการจดัสง่สนิคา้มอีนาคตมาก 

   ในปัจจุบนั เนื�องจากนกัลงทนุต่างชาตจิาํเป็นตอ้งใช ้แต่ไมอ่ยากลงทนุเพราะตอ้งใชเ้งนิลงทนุ 

   คอ่นขา้งมากและระยะยาว และปัญหาเรื�องการถอืครองที�ดนิที�เป็นชาวต่างชาต ิจงึเหน็ว่าเป็น 

   ธุรกจิที�น่าลงทนุ ประกอบกบับรษิทัตอ้งการหาธุรกจิที�มรีายไดป้ระจาํเพื�อใหโ้ครงสรา้งรายไดม้ ี

   ความเสถยีรมากขึ,น จงึเหน็วา่น่าจะทาํธรุกจิรว่มกนัไดแ้ละเมื�อมกีารเจรจาแลกหุน้กบัทาง 

   พรอสเพค ทางพรอสเพคกเ็หน็ดว้ยไมต่อ้งขายหุน้แต่จะพฒันาไปดว้ยกนั 

   - บรษิทัมพีื,นฐานทางธุรกจิที�ดอียูแ่ลว้ กย็งัคงทาํต่อไปเพยีงแต่จะต่อยอดธุรกจิใหม้กีาํไร 

   เพิ�มขึ,นโดยทางใดทาํใหโ้ครงสรา้งทางการเงนิไดผ้ลตอบแทนสงูกค็วรลงทนุ สว่นโครงสรา้งทาง 

   ธุรกจิกต็อ้งมกีารปรบัปรงุไปเรื�อยๆ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของภาวะตลาด 

   เชน่ ตลาดคอนโดฯ ในปัจจบุนัมกีารแขง่ขนัที�สงูมากขึ,น 

ผู้ถือหุ้น : - ขอทราบเหตุผลที�ใชฐ้านกาํหนดราคาหุน้ MK ใชม้ลูคา่ตามบญัชเีทา่กบั ;.9> บาทต่อหุน้ แต่ 

   ทางพรอสเพคใชม้ลูคา่ตามบญัชปัีจจบุนัเทา่กบั 96 บาทต่อหุน้ ซึ�งเป็นคนละฐานกนั และ 

   เมื�อพจิารณาจากงบการเงนิยอ้นหลงัตั ,งแต่ปี 5>>>-5>>? การที�นําเงนิไปลงทนุในพรอสเพค 

   แลว้อตัราผลตอบแทนจะคุม้คา่กบัเงนิที�ลงทนุไปหรอืไม ่จะคุม้ทนุในปีใด ในฐานะนกัธุรกจิ 

   ยอมรบัไดห้รอืไม ่ 

ประธานที	ประชุมฯ : - เหตุผลที�ใชก้าํหนดราคาหุน้ของพรอสเพคเป็นมลูคา่ตามบญัชปัีจจุบนัเนื�องจากดผูลการ 

   ดาํเนินงานในอนาคตซึ�งจะเกดิขึ,นไดจ้รงิ เนื�องจากพรอสเพคมสีญัญาเชา่ที�เกดิขึ,นจรงิ และ 

   ยงัไดเ้ซน็สญัญากบั TICON อกี อกีทั ,งธุรกจิกเ็ตบิโตขึ,นเรื�อยๆ จงึมคีวามเชื�อมั �นกบัการแลกหุน้ 

   ในราคานี, และเหน็ว่ายตุธิรรมทั ,ง 5 ฝ่าย โดยเฉพาะวนันี,หุน้ของบรษิทัตกลงมาอยูป่ระมาณ 

   8 บาทกว่า ดงัจะเหน็ว่าราคาหุน้ของบรษิทั Market Price จะตํ�ากว่า Book Value ค่อนขา้งมาก 

   ราคาจะอยูป่ระมาณ 5-A บาท มาโดยตลอด แต่มาปรบัขึ,นในชว่งตน้ปีเนื�องจากมขีา่วการ 

   Takeover เมื�อมกีารเปลี�ยนโครงสรา้งผูถ้อืหุน้เสรจ็ราคากล็งไปที� 8-> บาท และบรษิทักม็ ี

   ที�ปรกึษาทางการเงนิ และยงัใชผู้ป้ระเมนิอสิระที�รบัรองโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื�อยนืยนัว่า 

   ไดม้กีารศกึษาขอ้มลูอยา่งถ่องแทแ้ลว้ ซึ�งราคาที�เสนอ ;.9> บาท จงึถอืเป็นราคาที�เหมาะสมแลว้ 

   ตามที�ไดแ้จง้ไวว้่าจะคุม้ทนุในปีที� 95 ฉะนั ,นเวลาที�เหลอืกเ็ป็นกาํไรแลว้ เมื�อครบกาํหนดสญัญา 

   หากไมไ่ดร้บัการต่อสญัญากไ็มเ่สยีหายอะไรเนื�องจากคนืทุนมาแลว้เป็นเรื�องปกตขิองธุรกจิ 

   - ผลการดาํเนินงานของบรษิทัตลอดหลายปีที�ผา่นยอดขายจะอยูใ่นระดบั 5,666 ลา้นบาท  

   ศกัยภาพการเตบิโตมไีมม่ากนกั ทาํใหเ้หน็แลว้วา่การเตบิโตของบรษิทัไมช่ดัเจน บรษิทัจาํเป็น 

   ตอ้งมกีารการปรบัเปลี�ยนโครงสรา้ง หรอืต่อยอดธุรกจิ นําทรพัยส์นิที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดท้าํให ้

   มรีายไดเ้ขา้มา เพื�อใหเ้กดิการเตบิโต แต่ธุรกจิของพรอสเพคเตบิโตขึ,นเรื�อยๆ จงึไดม้กีาร 

   พจิารณาแลกหุน้เพื�อสนองนโยบายต่อยอดธุรกจิ 
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นางสธุิดา สรุิโยดร : ขอชี,แจง้เพิ�มเตมิว่า การลงทนุในพรอสเพคทั ,งหมด 9,566 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นหุน้เพิ�มทนุ 
กรรมการบริหาร  809,500,023 บาท เป็นเงนิ Aa6,8aa,a?? บาท หากคาํนวณตามการบรหิารงานของพรอสเพค 
   ที�จะมกีาํไรประมาณปีละ 9>6 ลา้นบาท ซึ�งอาจจะเพิ�มขึ,นเป็น A66 ลา้นบาท ในปีต่อๆ ไป 
   หากกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ เมื�อทอนกลบัมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนัอตัราผลตอบแทนจะอยูป่ระมาณ 
   96-9A% คาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบี,ย ?.5>% ซึ�งหากพรอสเพคมผีูถ้อืหุน้ที�แขง็แกรง็อย่าง 
   บรษิทัอาจหาแหล่งเงนิลงทนุที�ใหกู้โ้ดยคดิดอกเบี,ยในอตัราที�ตํ�ากว่านี,ไดอ้กี กจ็ะสามารถคนื 
   ทนุไดเ้รว็ขึ,น 
 
 หลงัจากนั ,น ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามต่อไปแลว้ ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาลงมต ิ
 ก่อนการลงมติในวาระนี, เลขานุการที�ประชุมได้ชี,แจงใหผ้�◌ถูอืห�◌นุทราบว่า การลงมตใินวาระนี, 
จะต้องได้รบัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั ,งหมดของผูถ้อืหุน้
ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี, ได้มผีูถ้อืหุน้มาเขา้รว่มประชุมเพิ�มเตมิ จนทาํใหม้ผีูถ้อืหุน้มา
เขา้ร่วมประชุมทั ,งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 267 ราย นับเป็นจํานวนหุน้ได ้886,a9;,88> หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ >9.5> ของจาํนวนหุน้ทั ,งหมด 
มติที	ประชุม : หล งัจากที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที	ประชุมมีมติอนุมตัิการเข้าลงทุนในบริษัท พรอสเพค            
ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี	ยวกบัรายการได้มาซึ	งสินทรพัยที์	บริษทั ได้
จดัส่งให้ผ ู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสามในสี	ของจาํนวน
เสียงทั %งหมดของผ ู้ถือหุ้นที	มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี%  
 

มตทิี�ลง จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(9 หุน้ = 9 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ที�มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 349,360,413 79.24 

ไมอ่นุมตั ิ 85,020,512 19.28 

งดออกเสยีง 6,535,520 1.48 

รวม 440,916,445 100.00 

 
วาระที	 3 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ	มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั  
  ข้อ P. เกี	ยวกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการที�ประชมุเป็นผูช้ ี,แจงรายละเอยีดในวาระนี,ใหท้ี�ประชมุพจิารณา                      
 เลขานุการที�ประชุมชี,แจงต่อที�ประชุมว่า ตามที�ที�ประชุมไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ลงทุนในพรอสเพค
โดยการซื,อหุน้สามญัทั ,งหมดในพรอสเพคจากผูถ้อืหุน้เดมิของพรอสเพค ซึ�งบรษิทัจะชาํระราคาซื,อขายหุน้ดงักล่าว 
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ดว้ยหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัจํานวน 9A9,;5;,656 หุน้ มลูค่าที�ตราไว้หุน้ละ 9.- บาท ตามรายละเอยีดในวาระ         
ที�ผา่นมา บรษิทัจงึจําเป็นตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบยีนเพื�อรองรบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ในขณะที�บรษิทัยงัมหีุน้สามญั
เพิ�มทุนที�ยงัมไิด้นําออกจําหน่ายเหลืออยู่จํานวน aA5,;a9 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 9.- บาท ซึ�งตามบทบญัญัติ
มาตรา 9A; แห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 5>A> กําหนดให้การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิัท
มหาชนจํากดัจากจํานวนที�จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ�มขึ,นจะกระทําได้เมื�อหุ้นทั ,งหมดของบรษิัท           
ได้ออกจําหน่ายและได้ร ับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั ,น  เพื�อให้เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนดไว ้
คณะกรรมการบรษิัทจงึเสนอขอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 7;9,A9;,787.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 7;6,A78,9>?.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
7;6,A78,9>? หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 9.- บาท โดยวธิกีารตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนที�บรษิทัยงัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย
จาํนวน aA5,;a9 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 9.- บาท รวม aA5,;a9.- บาท และการแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษิทัขอ้ 8. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัใหเ้ป็นดงันี, 
 “ขอ้  4. ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 860,384,157 บาท  
  แบ่งออกเป็น 860,384,157 หุน้  
  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  
                                        โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั 860,384,157 หุน้  
    หุน้บุรมิสทิธ ิ --- หุน้  
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาลงมต ิ
 ก่อนการลงมตใินวาระนี, เลขานุการที�ประชุมได้ชี,แจงใหผ้�◌ถูอืห�◌นุทราบว่า การลงมติในวาระนี, 
จะต้องได้รบัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั ,งหมดของผูถ้อืหุน้
ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
มติที	ประชุม : หล งัจากที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที	ประชุมมีมติอนุม ตัิการลดทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิ	มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ P. เกี	ยวกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที	
เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสามในสี	ของจาํนวนเสียงทั %งหมดของผ ู้ถือหุ้นที	มาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนดงันี%  

มตทิี�ลง จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(9 หุน้ = 9 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ที�มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 400,205,713 90.77 

ไมอ่นุมตั ิ 39,810,512 9.03 

งดออกเสยีง 900,220 0.20 

รวม 440,916,445 100.00 
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วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัข้อ 2. เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการที�ประชมุเป็นผูช้ ี,แจงรายละเอยีดในวาระนี,ใหท้ี�ประชมุพจิารณา                      
 เลขานุการที�ประชุมชี,แจงต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากบรษิัทจะต้องเพิ�มทุนจดทะเบียน โดยการออก                
หุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อชําระราคาซื,อขายหุ้นสามัญทั ,งหมดในพรอสเพคให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของพรอสเพค                          
ตามรายละเอียดในวาระที� 5 คณะกรรมการบรษิัทจึงเสนอขอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุน         
จดทะเบียนของบรษิัท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 7;6,A78,9>?.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน aa5,696,9??.- บาท 
กล่าวคอื ใหเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนขึ,นอกี 131,626,020.- บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมเ่ป็นจาํนวน 9A9,;5;,656 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธิของบรษิัทขอ้ 8. เพื�อให้สอดคล้องกบั              
การเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัใหเ้ป็นดงันี,  
 “ขอ้  4. ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 992,010,177 บาท  
  แบ่งออกเป็น 992,010,177 หุน้  
  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท  
                                        โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั 992,010,177 หุน้  
    หุน้บุรมิสทิธ ิ --- หุน้  
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาลงมต ิ
 ก่อนการลงมตใินวาระนี, เลขานุการที�ประชุมได้ชี,แจงใหผ้�◌ถูอืห�◌นุทราบว่า การลงมติในวาระนี, 
จะต้องได้รบัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั ,งหมดของผูถ้อืหุน้
ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
มติที	ประชุม : หลงัจากที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที	ประชุมมีมติอนุม ตัิการเพิ	มทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิ	มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ P. เกี	ยวกบัการเพิ	มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที	
เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสามในสี	ของจาํนวนเสียงทั %งหมดของผ ู้ถือหุ้นที	มาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนดงันี%  

มตทิี�ลง จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(9 หุน้ = 9 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ที�มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 356,495,813 80.853 

ไมอ่นุมตั ิ 83,520,912 18.943 

งดออกเสยีง 899,720 0.204 

รวม 440,916,445 100.00 
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วาระที	 5 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ	มทุน 

 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการที�ประชมุเป็นผูช้ ี,แจงรายละเอยีดในวาระนี,ใหท้ี�ประชมุพจิารณา                      

  เลขานุการที�ประชุมชี,แจงต่อที�ประชุมว่า ตามที�ที�ประชุมได้มีมติอนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนและ           

การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัขอ้ 8. เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีน ตามรายละเอยีดในวาระ             

ที�ผา่นมา คณะกรรมการบรษิทัจงึเสนอขอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษิทั 

จํานวน 9A9,;5;,656 หุน้ มลูค่าที�ตราไว้หุน้ละ 1.- บาท เพื�อชาํระราคาซื,อขายหุน้สามญัพรอสเพคส่วนหนึ�งใหแ้ก ่        

ผูถ้อืหุน้เดมิของพรอสเพคที�ตกลงขายหุน้สามญัทั ,งหมดในพรอสเพคที�ตนถอือยู่ใหแ้ก่บรษิทั โดยกาํหนดมลูคา่หรอื

ราคาหุ้นสามญัของบรษิัทไว้ที�หุ้นละ ;.9> บาท ซึ�งเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ a6 ของราคาตลาดตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที�เกี�ยวขอ้ง โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาซื,อขายถวัเฉลี�ยถ่วงนํ,าหนักของหุน้สามญั

ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลงั 9> วนัทาํการตดิต่อกนักอ่นวนัที�คณะกรรมการบรษิทัมมีติ

ใหเ้สนอวาระต่อที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั ,งที� 9/5>>7 คอื ระหว่างวนัที� 57 พฤษภาคม 5>>7 ถงึวนัที� 97 มถุินายน 

5>>7 เท่ากับ 6.2032 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com) ทั ,งนี,  ราคาร้อยละ a6 ของราคาตลาด                  

ของหุ้นสามัญของบริษัทที� ;.56A5 บาท เท่ากับ >.>7577 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทจํานวน 

()(,*+*,,+, หุ้น จะจัดสรรเพื�อชําระราคาซื2อขายหุ้นสามัญพรอสเพคให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของพรอสเพคที�ตกลงขาย

หุ้นสามัญพรอสเพคให้แก่บริษทัจํานวน =,,>?,,,,+ หุ้น 

  ทั ,งนี,  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที�ได้ร ับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดสรร             

หุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว เช่น (9) การกําหนดขอ้กําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวกบัการจัดสรร             

หุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว (5) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักล่าว รวมทั ,งดาํเนินการต่าง ๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุดงักล่าว 

และ (A) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน

ดงักล่าว ซึ�งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอื

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และการนําหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมอีํานาจ          

ในการดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นและสมควรเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที�

เหน็สมควร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรอืระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาลงมต ิ
 
มติที	ประชุม : หล งัจากที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที	ประชุมมีมติอนุม ตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ	มทุนของ

บริษทั โดยมีรายละเอียดตามที	เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดงันี%  
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มตทิี�ลง จาํนวนเสยีงที�ลงมต ิ
(9 หุน้ = 9 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ที�มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 358,493,713 81.31 

ไมอ่นุมตั ิ 81,523,012 18.49 

งดออกเสยีง 899,720 0.20 

รวม 440,916,445 100.00 

 
วาระที	 6 พิจารณาเรื	องอื	นๆ   
ผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ดงันี  
ผู้ถือหุ้น : ทราบว่าบริษทัขายที�ดินไปแล้วหลายแปลง รวมทั 2งแปลงที�อยู่บริเวณถนนตก และมีแนวโน้ม 
   ที�จะขายสนามกอล์ฟด้วยจริงหรือไม่ 
ประธานที�ประชุมฯ : - ขอชี2แจงว่าเหตุผลที�ขายที�ดินบริเวณถนนตก เนื�องจากที�ดินดังกล่าวบริษทัดําเนินโครงการ 
   คอนโดออกสัท์ซึ�งกําลังเปิดขายอยู่ และบริเวณเดียวกบัโครงการก็มีที�ดินเปล่าอยู่ด้วย แต่ 
   ผลการขายคอนโดฯ ของบริษทัไม่ประสบความสําเร็จมียอดขายน้อย พจิารณาแล้วเห็นว่า 
   ที�ดินเปล่าที�อยู่ติดกนัซึ�งมีศักยภาพที�ด้อยกว่าก็คงเป็นเรื�องยากกว่าหากจะลงทุนทําโครงการอีก 
   เมื�อขายที�ดินไปแล้วได้กําไรที�ดีกว่าก็น่าจะขายออกไป เพื�อนําเงนิมาลงทุนทําโครงการเก่าให้ 
   ประสบความสําเร็จแทน สําหรับที�ดินเปล่าที�ขายไปส่วนใหญ่เป็นที�ดินในต่างจังหวดัคือ อยุธยา 
   และกาญจนบุรี 
   - ส่วนสนามกอล์ฟชวนชื�นได้เข้าไปศึกษาดูแล้ว เห็นว่าเป็นสนามที�ดีแต่ขาดการดูแลรักษา 
   เท่าที�ควร จึงมีแผนที�จะพฒันาปรับปรุงให้ดูสวยงาม มีความเป็นอินเตอร์มากขึ2น ดังนั2น 
   จึงยงัไม่อยู่ในแผนที�จะขายในตอนนี2 
ผู้ถือหุ้น : เมื�อเปรียบเทยีบผลประกอบการในครึ�งปีแรกของปี +??L มีกําไร ,.(M บาทต่อหุ้น แต่ลดลง 
   มากในปีนี2จึงขอทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และเนื�องจากในปี +??L มีการจ่ายเงนิปันผล  
   + ครั 2ง รวมจ่ายทั 2งสิ2น ,.)? บาทต่อหุ้น จึงอยากทราบว่าในปี +??= จะมีแนวทางในการจ่าย 
   เงนิปันผลเป็นอย่างไร จะเหมือนกบัปีที�ผ่านมาหรือไม่ 
นางสธิุดา สริุโยดร : เรื�องผลการดําเนินงานในครึ�งปีแรกของปี +??= ตามที�ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื�อ 
กรรมการบริหาร  เปรียบเทยีบกบัครึ�งปีแรกของปี +??L จะเห็นว่ารายได้จากการขายลดลง ()M ล้านบาท และ 
   กําไรสุทธิลดลง =L ล้านบาท ซึ�งจะขอชี2แจงดังนี2 
   - โครงการที�ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนัมีทั 2งหมด (= โครงการ โดยกระจายไปตามโซนต่าง  ๆ
   ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี2ยงัมีโครงการที�จะดําเนินการต่อไปในอนาคตอีก  
   ) โครงการ 
   - ยอดขายในครึ�งปีแรกของปี +??= เท่ากบั (,(+M ล้านบาท เพิ�มขึ2น (,.>% เมื�อเปรียบเทยีบ 
   กบัครึ�งปีแรกของปี +??L แต่เนื�องจากยอดขายที�จะสามารถรับรู้รายได้ในทางบญัชจีะต้อง 
   โอนกรรมสิทธิ Qแล้ว แต่ยอดขายส่วนใหญ่เกิดในช่วงปลายไตรมาสที� + ทําให้โอนกรรมสิทธิ Q 
   และรับรู้รายได้ไม่ทนั แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะยึดถอืที�ยอดขาย Presale มากกว่า ซึ�งอาจจะ 
   ไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัยอดขายทางบญัช ี
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   - หลายปีที�ผ่านมาบริษทัมียอดขายอยู่ในระดับ +,,,, ล้านบาท แต่ในปี +??= นี2 ครึ�งปีแรก 
   มียอดขาย Presale อยู่ที� (,(), ล้านบาท  
   - ยอดขาย Presale ที�โอนกรรมสิทธิ Qแล้วในครึ�งปีแรกเท่ากบั L)+.= ล้านบาท และรอโอน 
   กรรมสิทธิ Qในครึ�งปีหลังอีก L)).+ ล้านบาท และยงัมียอดขาย Presale ที�เป็นคอนโดฯ อีก 
   )(? ล้านบาท ซึ�งจะโอนกรรมสิทธิ Qและรับรู้รายได้ในปี +??> และได้มีการประมาณการ 
   ยอดขายระหว่างเดือน ส.ค.- ธ.ค. ไว้ที� (+, ล้านบาทต่อเดือนรวมห้าเดือน *,, ล้านบาท  
   ดังนั2นประมาณการรับรู้รายได้ของปี +??= อยู่ที� +,,** ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปีที�ผ่านมา 
   อัตราส่วนกําไรขั 2นต้น )?% และได้มีการขายที�ดินไปบางส่วนซึ�งได้กําไร (,-),% ขึ2นอยู่กบั 
   ทําเลของที�ดิน นอกจากนี2หากได้รับการอนุมัติให้เข้าลงทุนในพรอสเพค คาดว่าในไตรมาสที� M 
   จะมีรายรับแสดงในงบการเงนิรวมเพิ�มขึ2นอีกประมาณ (,, ล้านบาท  
   - โครงการที�อยู่ระหว่างพฒันาพร้อมขายในปี +??= จํานวน )+> ยูนิต มูลค่า (,=++ ล้านบาท 
   เป็นบ้านสร้างเสร็จแล้ว ((M ยูนิต มูลค่า *)( ล้านบาท และบ้านที�จะสร้างเสร็จและโอน 
   กรรมสิทธิ Qได้ทนัภายในปีนี2 +(? ยูนิต มูลค่า (,(>, ล้านบาท จะเห็นว่ายอดขาย Presale 
   ที�ประมาณการไว้ *,, ล้านบาท คิดเป็น ),% ของสินค้าที�มีพร้อมขายเท่านั2นเอง จึงมี 
   ความเป็นไปได้สูงที�เราจะทํายอดขายได้ตามแผนที�วางไว้ นอกจากนี2แล้วยงัมีบ้านที�รอขาย 
   ในอนาคตซึ�งอยู่ในแผนงานอีก =>( ยูนิต มูลค่า M,()? ล้านบาท จะเห็นว่าบริษทัมีสินค้า 
   พร้อมขายและสินค้าที�สร้างเสร็จเพื�อขายอีกในอนาคตรวมกนัมีมูลค่าประมาณ *,,,, ล้านบาท  
   ทั 2งนี2ยงัไม่รวมแผนงานในอนาคตที�จะต้องมีเพิ�มขึ2นอีก  
   ทั 2งหมดนี2เป็นข้อมูลที�จะยืนยนัให้ผู้ถอืหุ้นมั �นใจว่าบริษทัยงัมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
   อสังหาริมทรัพย์ต่อไป โดยที�ไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใด เพยีงแต่ต้องการจะเพิ�มรายได้จาก 
   ธุรกิจอื�น ที�จะสามารถสร้างรายได้ให้สมํ�าเสมอ และช่วยลดความผนัผวนของรายได้และจะเพิ�ม 
   ผลตอบแทนแก่บริษทัในระยะยาวต่อไป 
ประธานที�ประชุมฯ  : การพจิารณาเรื�องการจ่ายเงนิปันผล เนื�องจากในปัจจุบนันี2มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผล 
       ประกอบการในครึ�งปีแรกลดลงมาก และภาวะเศรษฐกิจผนัผวน จึงขอรับไว้พจิารณา 
       เมื�อปัจจยัต่างๆ เหมาะสม 

- ไม่มีผ ู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็เพิ	มเติมจากที	กล ่าวมา  
    ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ไมม่เีรื�องอื�นใดเสนอเพิ�มเตมิเพื�อใหท้ี�ประชมุพจิารณา และในวาระนี,ไมม่เีรื�องใดที�
เสนอเพื�อขอใหท้ี�ประชมุลงมตแิต่อยา่งใด 
    ประธานฯ ที�ประชมุ จงึกล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุทกุทา่น หากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมี
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ สามารถเสนอเพิ�มเตมิเขา้มาไดท้ี� www.mk.co.th หรอืทางโทรสาร 02-2166619 และกล่าว 
ปิดการประชมุ 
ปิดประชมุเวลา 9;.>> น. 
 
  ลงชื�อ.............................................................ประธานที�ประชุม 
                                                                                         ( นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ) 
 
 
  ลงชื�อ..........................................................เลขานุการที�ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ์) 
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