
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2551 

เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน  73 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 42 ราย ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจํานวน  31 ราย นับเปนจาํนวนหุนรวมกนัไดทั้งสิ้น 
เทากับ 350,967,796 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 40.5 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน
ทั้งสิ้น 866,684,157 หุน ถือวาจํานวนราย จํานวนหุนครบเปนองคประชมุตามขอบังคับของบริษัท มีกรรมการ และ
ผูบริหารเขารวมประชุมมีรายนามดังตอไปนี ้ 
 1. นายชวน   ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายประกายพฤกษ ศรุตานนท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 3. นายสนั่น   ศรีรุงโรจน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
 4. นางอัญชนั  ต้ังมติธรรม       กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 5. นายเกษม   ฑูรกฤษณา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 6. นายอนันต  อหันทริก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายศักดิ์ศรี  พฤฒิธรรมกูล กรรมการ และผูชํานาญการฯ  
 8. นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร 
       เลขานุการฯ 
 9. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 10. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนา 
       ธุรกิจ-นิติกรรม กรรมการสรรหา 
 11. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญช-ีการเงิน 
       กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 12. ดร.ปง    คุณะวัฒนสถิตย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการสรรหา 
 กรรมการบริษัทมีจํานวน 12 คน เขารวมประชุมจํานวน 12 คน ไมเขารวมประชุมจํานวน ..... คน 
  ผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม และบริษัทฯ ไดแจงชื่อเปนผูทําหนาที่เปนคนกลาง เปนผูทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการนับคะแนน 
 1. นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญช ี
 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2550  
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 
 ประธานแจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2550 ซึง่ 
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวใน 
เว็บไซดแลว ดงันั้นจงึขอเสนอใหผูถอืหุนพจิารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 
 ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 350,957,796 99.998 
2. ไมเหน็ดวย -   0.000 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจําปและคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ  
 ประจําป 2550 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2550 ใหผูถอืหุนทุกทาน 
ทราบลวงหนาแลว และไดรายงานสรุปขอมลูที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติม 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 
 ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 350,957,796 99.998 
2. ไมเหน็ดวย -   0.000 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชีรับอนญุาตแลว 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนญุาตและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแลว 
- มีผูถอืหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็น ดังนี ้
ผูถือหุน : ขอเสนอใหบรษัิทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นไดหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ :  ไดชี้แจงถึงยอดกําไรที่นํามาจายเงินปนผล ซึ่งไดมีการแสดงไวในบัญชีกาํไร-ขาดทุน ระบุ 
   อยูในรายงานประจําป 2550 และไดนําสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชญิประชุมแลวนั้น 
   สําหรับนโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัทฯ ขึน้อยูกับผลกําไรของบรษัิท 
   หากบริษัทฯ มนีโยบายขยายโครงการเพิ่มขึน้ ก็จําเปนจะตองใชเงินกําไรสวนหนึ่งไป 
   สมทบกับสินเชื่อที่ไดจากสถาบันการเงินเพือ่ขยายธุรกิจตอไป 
กรรมการบรษิัทฯ  : สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทกําหนดไวไมตํ่ากวา 30% ของกําไรจากการ 
   ดําเนินงานปกติ การที่จะจายมากนอยเพียงใด ไดมีการนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือ 
   หุนในแตละป โดยมีพื้นฐานบนกระแสเงนิสดของบริษัทฯ ในแตละป และตองไมตํ่ากวา  
   30% ซึง่ในปใดที่ภาวะกระแสเงินสดเอื้ออํานวยบริษัทฯ กส็ามารถจายเพิ่มขึ้นได เชน  
   ผลประกอบการในป 2550 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 41.8 ซึ่งสูงกวา 
   ผลประกอบการในป 2549 ทีจ่ายในอัตรารอยละ 31.8 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 350,957,796 99.998 
2. ไมเหน็ดวย -   0.000 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002 
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วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติใหจายเงินปนผล และการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2550  
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน  
ต้ังแตวันที ่1 มกราคม 2550 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2550 ใหแกผูถือหุนซึง่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ  
วันอังคารที ่8  เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. ต้ังแตหมายเลขหุนที ่1 ถึงเลขที่ 866,684,157  โดยการจายเงิน 
ปนผลจากกําไรสุทธิสําหรับผลประกอบการป 2550 ในอัตราหุนละ 0.14 บาท (เงินสิบสี่สตางค)จํานวนหุนทั้งหมด 
866,684,157 หุน รวมเปนเงนิ 121,335,781.98 บาท(เงินหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดลานสามแสนสามหมื่นหาพันเจ็ดรอยแปด
สิบเอ็ดบาทเกาสิบแปดสตางค) โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงนิปนผลในวัน
อังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 
   สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวน 
ตามกฏหมายแลว จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 347,147,796 98.912 
2. ไมเหน็ดวย 3,810,000   1.086 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002 

  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแกไขขอบังคบัของบริษทัฯ ขอ 14 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับ ขอ 14 จากขอความเดิม เปนขอความใหม
ดังนี ้
   ขอความเดิม ขอ 14.  ในการประชุมผูถอืหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหเลือกตั้งคณะกรรมการ
ทั้งชุดพรอมกันในคราวเดียว  แตใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนง  เพ่ือดําเนินกิจการของ
บริษทัฯ ตอไปพลางกอนเทาที่จําเปน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ 
   เปนขอความใหม ขอ 14. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกที่จดทะเบียน ใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงอยางตอเน่ืองนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกอน สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดถัดไปเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามขอน้ี อาจไดรับ 
เลือกตั้งใหมได โดยใหกรรมการที่ออกจากตําแหนงรักษาการในตําแหนงเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทตอไป
พลางกอน เทาที่จําเปน จนกวากรรมการที่ไดรับแตงตัง้ใหมจะเขารบัหนาที่  
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ขอเสนอใหบรษัิทแกไขนโยบายอัตราการจายเงินปนผลจากอัตรารอยละ 30 เปน 40  
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ประธานที่ประชุมฯ : ไดชี้แจงวา บรษัิทไดกําหนดไวแลวในอัตราไมตํ่ากวา 30% ของกําไรสุทธิในแตละป 
   และจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ  และเงินทนุหมนุเวียนบริษัท  
ผูถือหุน : ในป 2549 มีกาํไรมาก จายเงินปนผลในอัตรา 31% แตป 2550 มีกําไรนอยกับจายเงิน 
   ปนผลในอัตรา 41% จึงเหน็วานาจะกําหนดอัตราการจายเงินปนผลเปน 40%  
ประธานที่ประชุมฯ : จากระเบียบขอบังคับของบรษัิทฯ ระบุวาเงินปนผลที่จายจากผลประกอบการกําไรสุทธิของ 
   แตละปไมตํ่ากวารอยละ 30 นั้น หมายถึงวาบริษัทฯ สามารถที่จะจายปนผล 40% จากกําไร 
   สุทธิ หรือมากกวา 40% ก็ได ทั้งนีข้ึ้นอยูกับมติของที่ประชมุผูถือหุน และการลงทุนของ 
   บริษัทฯ เชน บริษัทฯ ตองลงทุนในโครงการใหมที่จะเปดขายในป 2550 ไดแก โครงการ 
   ชวนชื่นประชาอุทิศ และโครงการ ชวนชื่นอดุมสุข จึงกําหนดอัตราการจายเงินปนผลจาก 
   กําไรสุทธิของป 2549 เทากับ 31% และในการประชุมผูถอืหุนครั้งนั้นไมมีผูถือหุนเสนอ 
   ความเห็นเปนอยางอื่น  การพิจารณาจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2550  
   คณะกรรมการ ใหเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนใหจายเงินปนผลเพิ่มขึน้จากปที่แลวในอัตรา 41%  
   ของกําไรสุทธิ ซึ่งก็สอดคลองกับนโยบายของบริษัทใหจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นใหแกผูถอืหุนโดย 
   ไมกระทบกระเทือนตอการลงทุนในโครงการใหม 
ผูถือหุน :  สอบถามเรื่องการเปลี่ยนคณะกรรมการยกคณะ กับการเปลี่ยน 1 ใน 3 ตางกันอยางไร 
ประธานที่ประชุมฯ : เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาดหลกัทรัพยฯ ที่ตองการใหแตละบริษัทมี 
   คณะอนุกรรมการสรรหา ทําหนาที่คัดสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเขามาทํางาน 
   เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ 
   สรรหาเขามาทํางานในหนาทีด่ังกลาวแลว  
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 350,957,796 99.998 
2. ไมเหน็ดวย -   0.000 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002  

วาระที่ 6 พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังคณะกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการชดุเดิมที่ออก 
  ตามวาระและ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมีอํานาจทาํการแทนบรษิัทฯ และกําหนดคาเบี้ย  
  ประชุมกรรมการป 2551 และพิจารณาบําเหน็จกรรมการ ประจําป 2550 
6.1 พิจารณาจํานวนกรรมการ และเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระ  
 เนื่องจากกรรมการชุดเดิมตองออกจากตําแหนงเมือ่ครบวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ และที่ประชมุจึงได 
 มีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาเลือกต้ังเปนรายบุคคลมีจํานวน 12 ทาน ดงันี ้
  คณะกรรมการของบริษัทฯ จาํนวน 12 ทาน ประกอบดวย 
 1. นายชวน ต้ังมติธรรม   กรรมการ  7. นายศักดิ์ศร ี พฤฒิธรรมกูล  กรรมการ 
 2. นายประกายพฤกษ ศรุตานนท    กรรมการอิสระ  8. นายณัฐพสธร นนทจิตต กรรมการ 
 3. นายสนั่น ศรีรุงโรจน กรรมการอิสระ  9. นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม กรรมการ 
 4. นางอญัชัน ต้ังมติธรรม  กรรมการ 10.นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล กรรมการ 
 5. นายเกษม ฑูรกฤษณา  กรรมการอิสระ 11.นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ 
 6. นายอนนัต    อหันทริก   กรรมการอิสระ 12.ดร.ปง    คุณะวัฒนสถิตย กรรมการอิสระ 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมตามรายชื่อขางตนเปนกรรมการของบริษัทแทนกรรมการ 
 ที่ครบวาระ ดวยการลงคะแนนเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี ้
 

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

 1. นายชวน               ต้ังมติธรรม  350,916,204 99.986 41,592 0.012 10,000 0.002 
 2. นายประกายพฤกษ ศรุตานนท    350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 3. นายสนั่น               ศรีรุงโรจน 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 4. นางอัญชัน      ต้ังมติธรรม 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 5. นายเกษม      ฑูรกฤษณา 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 6. นายอนันต      อหันทริก  350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 7. นายศักดิ์ศรี   พฤฒิธรรมกูล 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 8. นายณัฐพสธร   นนทจิตต 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 9. นายชูเกียรติ   ต้ังมติธรรม 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
10. นางสาวนภาพร  กมลศักดาวิกุล 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
11. นางสาวชุติมา   ต้ังมติธรรม 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
12. ดร.ปง         คุณะวัฒนสถิตย 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
6.2 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการผูมอีํานาจ 
 ลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดงันี ้
 1. นายชวน ต้ังมติธรรม 3. นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม 
 2. นางอัญชนั ต้ังมติธรรม 4. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม 
  โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ  
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : สอบถามถึงกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทมีนามสกุลเหมือนกนั 
ประธานที่ประชุมฯ : เนื่องจากกรรมการแตละทานเปนผูบรหิารประจํา และมีความรูในงานแตละดานที่แตกตางกัน 
   จึงมีความชํานาญ และมีประสบการณในงานที่บรหิาร และมีเวลาทํางานประจําได 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทตามรายชื่อขางตน  
 ดวยการลงคะแนนเปนรายบคุคล ตามลําดับดังนี ้
 

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

(%) 
 1. นายชวน           ต้ังมติธรรม   350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 2. นางอัญชัน ต้ังมติธรรม 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 3. นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม 350,837,796 99.963 - 0.000 130,000 0.037 
 4. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม 350,837,796 99.963 - 0.000 130,000 0.037 

-6- 



6.3 และมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการหนึ่งคนรับผดิชอบลงลายมือชื่อและประทบัตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทน
 เฉพาะกรณีเพือ่การขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท การขอโอนและรับโอนสิทธิการ 
 ใชไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท หรือการขออนญุาตปลูกสรางอาคารหรือการขอเลขหมายประจําบานและ 
 การขอเชื่อมทาง การเชื่อมทอระบายน้ํา ดังนี ้
 1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซกัถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 350,957,796 99.998 
2. ไมเหน็ดวย -   0.000 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002 

 
6.4 การพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปนี ้คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการ 

กําหนดคาตอบแทน โดยพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
 1. คาเบี้ยประชุมประจําป 2551  
  1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรษัิท (เทากับป 2550) 
    - เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาทตอคน (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
      ปละไมเกิน 400,000 บาท (เงินสี่แสนบาทถวน) 
  1.2  เบี้ยประชุมกรรมการอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบริษัทแตงต้ัง คือ 
     คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
     กําหนดเบี้ยประชุมดังนี้  
     - ประธานคณะอนุกรรมการ  10,000 บาทตอครั้ง 
     - กรรมการคนละ    5,000 บาทตอครั้ง 
     (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
 2. เงินบําเหน็จกรรมการ ประจําป 2550 
  - กําหนดเงินบําเหน็จกรรมการรวมไมเกิน 1,934,400-บาท(เงินหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นสี่พัน 
   สี่รอยบาทถวน) สําหรับจํานวนกรรมการ 12 ทาน คนละ 161,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น 
   หนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 
  จึงขอเสนอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามเสนอ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม :  
  

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 350,957,796 99.998 
2. ไมเหน็ดวย -   0.000 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนประจําป 2551 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นายพจน  อศัวสันติชัย ผูสอบบัญชรีับอนญุาตเลขที่ 
4891 ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด หรือ นางสาวจันทรา  วองศรอีดุมพร ผูสอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4996 
ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับงวดบัญชีประจาํป 2551 สิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 
 สําหรับ นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทในป 2549  
และ 2550 นับเปนระยะเวลารวม 2 ป สวน นายพจน อัศวสันติชัย ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงินของ
บริษัทฯ มากอน 
 ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมสีวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุน
รายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาว 
 และเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย 
 สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2551 ที่ประชุมอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและ 
งบการเงินรวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 925,000.-บาท (เงินเกาแสนสองหมื่นหาพัน 
บาทถวน) ซึ่งคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากป 2550 ในอัตราประมาณรอยละ 9.47 (ป 2550 คาสอบบัญชีรวมเทากับ 
845,000.-บาท) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 350,916,204 99.986 
2. ไมเหน็ดวย 41,592   0.012 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดมิที่ออกตาม 
  วาระและพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการ 
ตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม ประกอบดวย 
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 1. นายเกษม ฑูรกฤษณา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. ดร.ปง คุณะวัฒนสถิตย กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายอนันต อหันทริก กรรมการตรวจสอบ 
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงสิ่งทีค่วรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน 
   ที่ระบุไวในหนา 32 ของรายงานประจําป 2550 เรื่องบริษัทไมทํางบประมาณเรื่องของ 
   สวนสาธารณะ และสิ่งปลูกสรางซึ่งทําใหยอดคาใชจายจริงสูงกวาที่ต้ังงบประมาณไว 
ประธานกรรมการ :  บริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งไดทําการแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตรวจสอบ  เพื่อหาขอมูลในการดําเนินงานของแตละฝายและนํามาปรับปรุงเพื่อใหการทํางานดีขึ้น 
กรรมการบรษิัทฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องการควบคุมภายในวา การจัดทํางบประมาณประจําป จะมีการต้ัง 
   งบประมาณไวตอนตนป ซึ่งจะมองภาพรวมของงานทั้งป และประมาณการไวกอนที่จะเริม่ 
   ปงบประมาณนั้นๆ ซึง่ผูตรวจสอบภายในจะใชงบประมาณตัวนี้เปนตัวเปรียบเทียบ แตใน 
   ระหวางปนั้นๆ จะมีงานบางสวนที่เกิดขึ้นระหวางป และบรษัิทฯ ไมไดต้ังงบประมาณไว  
   แตลักษณะการทํางานจะมีการขออนุมัติเปนครัง้ๆ ซึ่งผานการตรวจสอบ และพิจารณาตาม 
   ขั้นตอน ตามอํานาจดําเนินการอยางถูกตอง ซึง่จะมีการพจิารณาปรับปรุงงบประมาณให 
   สอดคลองกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตอไป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อขางตน  
 ดวยการลงคะแนนเปนรายบคุคล ตามลําดับดังนี ้

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

 1. นายเกษม        ฑูรกฤษณา 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 2. ดร.ปง         คุณะวัฒนสถิตย  350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
 3. นายอนันต       อหันทริก 350,957,796 99.998 - 0.000 10,000 0.002 
  และพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2551 (จายเทากับป 2550) ไมเกนิ  
120,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.-บาท(เงินหนึ่งหมื่นบาทถวน)ตอครัง้ 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ  5,000.-บาท(เงินหาพนับาทถวน)ตอครัง้ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 350,957,796 99.998 
2. ไมเหน็ดวย -   0.000 
3. งดออกเสียง 10,000   0.002 

-9- 



วาระที ่9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : การขยายแผนงานเพิ่มโครงการสอดคลองกบัโครงการรถไฟฟาหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ : ปจจุบันนี้บริษัทฯ ไดมีการสรรหาที่ดินทําเลนี้เชนกนั แตทัง้นี้ขึน้อยูบนพืน้ฐานของทําเล 
   ที่ต้ังโครงการทีด่ี ราคาเหมาะสม และสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย 
กรรมการบรษิัทฯ : โครงการของบริษัทฯ ปจจุบันที่สอดคลองกับเสนทางรถไฟฟามีอยูเชน ถนนออนนุช 
   ที่กําลังจะเปดในปหนา คือ airport way บริษัทมีโครงการในบริเวณนัน้คอื โครงการชวนชื่น 
   ออนนุช และชวนชื่นอุดมสุข สําหรับเสนทางที่อยูในแผนรอการประมูลคอืโครงการรถไฟฟา 
   สายสีแดง มี 2 โครงการที่อยูดานตะวันตกคือ โครงการชวนชื่นรีเจนท และชวนชื่นปนเกลา- 
   วงแหวน 
ผูถือหุน : ผลการดําเนินงานของสนามกอลฟ กําไรขั้นตนกอนหักคาใชจายจากการขายและบริหาร 
   ประมาณ 15 ลานบาท ซึ่งตางจากทรัพยสินที่ลงทุนไปประมาณ 1,300 ลานบาทซึ่งมี 
   อัตราสวนผลตอบแทนแตกตางกันมาก 
ประธานที่ประชุมฯ : เนื่องจากสนามกอลฟ เปนธุรกิจที่มีการลงทุนสูงมาก จะมีคาเสื่อมราคาเรื่องของตัวอาคาร 
   คลับเฮาส เครือ่งจักร ยานพาหนะ และคาบํารุงรักษา ซึ่งบรษัิทไมไดมุงเนนแตรายไดจาก 
   ผูมาใชสนาม หรือรายไดจากการขายอาหารหรืออุปกรณแตเพียงอยางเดียว แตการทํา 
   สนามกอลฟทําใหที่ดินที่อยูรอบๆ สนามกอลฟมีราคาสูงขึ้น และขายไดเร็วขึ้น 
กรรมการบรษิัทฯ  : ตัวเลขที่ผูถือหุนไดสอบถามถงึมูลคา 1,300 ลานบาท นั้น เปนตัวเลขตามราคาประเมินโดย 
   ผูประเมินอิสระ สวนตนทุนจรงิๆ นั้นประมาณ 800 ลานบาท 
ผูถือหุน : สําหรับยอดที่ดินที่รอการพัฒนาและเพื่อขายมูลคา 1,980 ลานบาท บริษัทมีที่ดินมากอยาก 
   ทราบวาทําไมบริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นทกุป และที่ดินสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ หรือ 
   ตางจังหวัด 
ประธานที่ประชุมฯ : สําหรับมูลคาที่ดินดังกลาว บางสวนเปนที่ดินที ่รอการพัฒนาคือ รอการเจรญิเติบโตของ 
   ชุมชน การคมนาคม อีกสวนหนึ่งเปนที่ดินที่ทําโครงการตอเนื่องกับโครงการเกา ซึง่บริษัทก็ 
   ไดพัฒนาและเปดการขายตอเนื่อง สวนการจัดซื้อที่ดินเพิม่เติมก็เพื่อการขยายธุรกิจ และ 
   เพิ่มยอดขายใหสูงขึ้น 
   ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติ จึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
   มีผูถือหุนที่มอบฉันทะไดแสดงความประสงคลงคะแนนเสยีงไมเหน็ดวยจํานวน 6,596,100 หุน 
และงดออกเสียงจํานวน 10,000 หุน ในกรณีที่จะมีการเสนอเรือ่งใหมเพิม่เติมใหพิจารณาลงมติในวาระนี้  
   ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน และกลาวปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา 16.10 น. 

  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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