
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2551 

เมื่อวันจนัทรที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน  86 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 56 ราย  ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจํานวน 30 ราย   นับเปนจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 
เทากับ  351,938,129  หุน   คิดเปนอัตรารอยละ  40.61  ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  
จํานวนทั้งสิ้น 866,684,157 หุน ถือวาจํานวนราย จํานวนหุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบรษัิทฯ มีกรรมการ 
และผูบรหิารเขารวมประชุมมีรายนามดังตอไปนี้  
 1. นายชวน   ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายสนั่น   ศรีรุงโรจน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 
 3. นางอัญชนั  ต้ังมติธรรม       กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 4. นายเกษม   ฑูรกฤษณา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 5. นายอนันต  อหันทริก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายศักดิ์ศรี  พฤฒิธรรมกูล กรรมการ และผูชํานาญการฯ  
 7. นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหาร 
       เลขานุการฯ 
 8. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด 
 9. นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนา 
       ธุรกิจ-นิติกรรม กรรมการสรรหา 
 10. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบัญช-ีการเงิน 
       กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
 11. ดร.ปง    คุณะวัฒนสถิตย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการสรรหา 
 กรรมการบริษัทมีจํานวน 12 คน เขารวมประชุมจํานวน 11 คน ไมเขารวมประชุมจํานวน 1 คน 
 กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 1 ทานไดแก นายประกายพฤกษ ศรุตานนท เนื่องจากติดภาระกิจ 
  ผูสอบบัญชีผูเขารวมประชุม และบริษัทฯ ไดแจงชื่อเปนผูทําหนาที่เปนคนกลาง เปนผูทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการนับคะแนน 
 1. นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญช ี
 เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ จึงไดเรียนชีแ้จงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของ 
ผูถือหุน ซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระดังนี้ 
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  - ผูถือหุนรายหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากับ จํานวนหุนที่ตนถอื หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนน
เสียงเห็นดวย หรือไมเหน็ดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใชใบ
ลงคะแนนที่ผูถอืหุนไดรับ 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 
  - ไมมีผูถอืหุนทานใดสงคําถามมาลวงหนาตาม E-mail และโทรสารที่บรษัิทฯ ไดแจงไว  
 การประชุมครัง้นี้มี  นายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และ  
นายณัฐพสธร  นนทจิตต กรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม เมื่อครบองคประชุมตามกฎหมายแลว 
 ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดการประชุมโดยเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ :- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2551  
 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 
 ประธานที่ประชุมแจงวา บรษัิทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําปครั้งที่ 1/2551  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ใหกบัผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชญิประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไวใน 
เว็บไซดแลว ดงันั้นจงึขอเสนอใหผูถอืหุนพจิารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 
 ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 351,938,129 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการบรษิัทซื้อหุนคนื ตามรายละเอียดดังนี้ 
 นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม  กรรมการบริษัทฯ  ผูที่ไดรับมอบหมายไดแถลงใหที่ประชุมรบัทราบถึง
โครงการบริษัทซื้อหุนคนื ตามรายละเอียดที่ไดสําเนาแจกพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น ที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญ 
ไดพิจารณารายละเอียดและแสดงความคิดเห็น จึงมีมติอนุมัติโครงการบรษัิทซื้อหุนคนื มีรายละเอียดดังนี้ คือ  
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 1. โครงการซื้อหุนคืน 
  1.1  วงเงินสูงสุดที่จะใชในการซื้อหุนคนื 95 ลานบาท 
  1.2  จํานวนหุนที่จะซื้อคนื 85,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  1.00 บาท จํานวนหุนที่ 
     จะซือ้คืนคิดเปนรอยละ 9.81 ของหุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมด 
  1.3  วิธีการในการซื้อหุนคนื 
        ซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 เสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่วไปในราคา ............. บาท / หุน (ตองเปนราคาเดียวกัน) 
   กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุนคนืต้ังแตวันที ่3 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที ่2 สิงหาคม 2552 
 หมายเหตุ   บริษัทตองเปดเผยโครงการซือ้หุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันซือ้หุน โดย 
                1. ซื้อในตลาดหลักทรัพยฯ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน 
          2. เสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่วไป ตองไมนอยกวา 10 วัน และไมเกนิ 20 วัน  
  1.4  หลักเกณฑในการกําหนดราคาหุนที่จะซื้อคนื โดยใหนําราคาหุนเฉลี่ยยอนหลัง 30 วัน  
     กอนวันที่บรษัิทจะทําการเปดเผยขอมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุนดวย 

- ราคาซื้อคนืจะไมเกินกวาราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนาวันที ่
       หนานัน้ บวกดวยจํานวนรอยละ 15 ของราคาปดเฉล่ียดังกลาว 
    - ราคาหุนเฉลีย่ยอนหลัง 30 วัน (ต้ังแตวันที ่16 ธันวาคม 2551 ถึง วันที ่16 มกราคม 2552
      เทากับ 1.03 บาทตอหุน โดยใชราคาหุนเฉลี่ย 30 วันปฏิทินยอนหลัง) 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
  2.1 ขอมูลกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินของบริษัท 
    ขอมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดลาสุด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2551 
   - กําไรสะสมของบริษัท เทากับ  2,190 ลานบาท 
   - หนี้สนิที่ถึงกาํหนดชําระภายใน 6 เดือน นบัแตวันที่จะซื้อหุนคนืเทากับ 131.42 ลานบาท 
   - อธิบายความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯ ทีถ่ึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นบั 
     ต้ังแตวันที่จะซื้อหุนคนื โดยระบุแหลงเงินทุนที่ใชในการชําระหนี้คนื  
  ความสามารถในการชําระหนี้ มาจากเงินรับจากการขาย และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
   2.2  จํานวนผูถอืหุนสามัญรายยอย (Free Float) ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน หรือ 
         วันทีค่ณะกรรมการกําหนด  เพื่อกําหนดรายชื่อผูถอืหุนลาสุด เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2551  
          เทากับ 516,450,866 หุน เทากับรอยละ 59.59 ของทนุชําระแลวของบริษัททั้งหมด  
         ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุนของบริษัทฯ มาพรอมนี้  
  3. เหตุผลในการซื้อหุนคนื 
   3.1 ราคาตลาดของหุนตํ่ากวามูลคาทางบัญชี และราคาตามปจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ มาก 
   3.2 เพื่อเพิ่มอตัราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และกําไรตอหุน (EPS) 
  4. ผลกระทบภายหลังซือ้หุนคืน 
   4.1 ตอผูถือหุน 
      4.1.1  ทําใหจํานวนหุนหมนุเวียนในตลาดหลักทรัพยฯ ลดลง 
          4.1.2  ทําใหผูถือหุนไดรบัเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากหุนทีซ่ื้อคนืจะไมไดสิทธิ์ 
              ในการรับเงินปนผล 
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   4.2 ตอบริษัท 
     4.2.1  ทําใหปริมาณเงินสดในมือลดลง 
     4.2.2  ผลกําไร(ขาดทุน)  จากการซื้อขายหุนที่ซื้อคืนจะมผีลกระทบตอสวนของผูถือหุน 
  5. การจําหนายและการตัดหุนที่ซื้อคนื 
    - วิธีการจําหนายหุน 
     ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือ 
     เสนอขายตอประชาชนทัว่ไป 
   บริษัทฯ อาจทาํการจําหนายหุนทีซ่ื้อคนื โดยการขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 
   เสนอขายตอประชาชนทั่วไป (แลวแตกรณี) ซึ่งขึน้อยูกับความเหมาะสมในขณะนั้น  
   -  กําหนดระยะเวลาจําหนายหุนทีซ่ื้อคนื (ต้ังแตวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 ถึง 3 สิงหาคม 2555) 
      (ภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคนืเสร็จสิ้นแตตองไมเกิน 3 ป) 
   - หลักเกณฑในการกําหนดราคาที่จะจําหนายหุนที่ซื้อคืน  
       ไมตํ่ากวา  85% ของราคาปดของหุนเฉลีย่ 5 วันทําการซื้อขายกอนหนานี ้

6. การซื้อหุนคนืในอดีต –ไมมี 
   วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุนคนืครั้งหลังสุด  –  ไมม ี
   (การซื้อหุนคืนตามโครงการใหมจะกระทําไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเกิน 1 ป นับ 
   แตวันสิ้นสุดโครงการครั้งหลงัสุด) 
 
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็น ดังนี ้
ผูถือหุน : การซื้อหุนคนืจะมีผลกระทบทําใหอัตราการจายเงินปนผลลดลงหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ :  หลักเกณฑการจายเงินปนผลจะดูจากผลประกอบการกําไรสุทธิของแตละป โดยจะมีการ 
   จัดสรรเงินสวนหนึ่งไวสําหรับซื้อที่ดินเพือ่เพิม่ หรือขยายโครงการ ดังนั้นการซื้อหุนคนื 
   ไมสงผลกระทบทําใหการจายเงินปนผลลดลง 
ผูถือหุน : ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจมีผลทําใหราคาหุนของบริษัทฯ ตกลงมาก จนกระทัง่มีราคาต่ํากวา 
   ราคาพาร และปริมาณการซื้อขายก็มีจํานวนไมมากนักในแตละวัน ซึ่งจะแตกตางจากหุนของ 
   บริษัทอื่นที่อยูในธรุกิจอสังหาฯ เหมือนกนั ที่ราคาหุนจะสูงขึ้น แตเปนทีน่าสังเกตวาในชวง 
   เดือนธันวาคมกอนที่จะมีการประชุมวิสามัญฯ ราคาหุนของบริษัทฯ ไมไดขึ้น และก็ยังคงมี 
   ราคาต่ําอยูแตปริมาณการซื้อขายตอวันคอนขางสูง ซึ่งคาดวานาจะเปนผูถือหุนรายใหญ  
   เพราะรายยอยคงจะไมมีความสามารถซื้อหุนไดในชวงภาวะเศรษฐกิจเชนนี ้จึงขอให 
   ฝายทะเบียนหุนชวยชี้แจงใหทราบดวย 
กรรมการบรษิัทฯ  : เรื่องราคาหุนทีม่ีราคาตกลงมากในชวงวิกฤติเศรษฐกิจโลก ไมใชหุนของบริษัทฯ เพียงที่ 
   เดียวที่มีราคาตก แตหากประสบปญหากันเกือบทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งในเรือ่ง 
   ราคาหุนนี้ในฐานะฝายบริหารของบริษัทฯ ไมสามารถชี้นําไดเพราะขัดกับนโยบาย ของ 
   ตลาดหลักทรัพยฯ สิ่งที่สามารถทําไดภายใตหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยสนับสนุน คือ  
   เรื่องที่กําลังจะขออนุมัติตอผูถือหุนวาโครงการซื้อหุนคนื เปนโครงการทีบ่ริษัทฯ สามารถ 
   เขาไปดูแลในเรื่องของราคาหุนไดบางสวน 
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   สําหรับเรื่องผูถอืหุนรายใหญซึง่ก็เปนกรรมการบริหารดวยนั้น ในกรณีที่มกีารซื้อ – ขาย 
   หุนในแตละครัง้ก็ตองทํารายงานสงตลาดหลักทรัพยฯ ดวยทุกครั้ง สวนกรณีการซื้อขายหุน 
   ที่ขาดทุนแตมีปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ นาจะเปนเรื่องวิจารณญาณของผูถอืหุนเอง 
   ในแตละทานที่จะดูวาในการเคลื่อนไหวนัน้มีปจจัยอื่นรองรับหรือไม 
ผูถือหุน : ขอใหบริษัทฯ ชวยแจงใหแกผูถือหุนทราบผลการดําเนินธรุกิจในป 2551 วามีกําไรเทาใด 
   และจายเงินปนผลในอัตราเทาใด 
กรรมการบรษิัทฯ  : ผลประกอบการงวด 3 ไตรมาสแรกของป 2551 บริษัทฯ มรีายไดจากการขายและบริการ 
   เทากับ 1,416 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 ในอัตรารอยละ 9 กําไรสุทธิ 270 ลานบาท 
   เพิ่มขึ้นจากป 2550 ในอัตรารอยละ 51  
ประธานที่ประชุมฯ : ในชวงระยะเวลา 7-8 ปที่ผานมาบริษัทฯ มผีลประกอบการที่ดี และมีผลกําไรที่สามารถ 
   จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนมาโดยตลอด และจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551 
   ซึ่งแมจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และปญหาการเมืองภายในประเทศ แต 
   เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 แลวก็คาดวาอัตราสวนการจายเงินปนผลในปนี้นาจะเหมาะสม 
   และเปนที่นาพอใจเชนกัน 
ผูถือหุน : การที่บริษัทฯ ซื้อหุนคนื แลวขายออกไปแตกตางกันอยางไร และหากในอนาคตเศรษฐกิจ 
   ตกต่ําไปมากกวานี้ บริษัทฯ สามารถยกเลิกโครงการไดหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ  : โครงการบริษัทซื้อหุนคนืมีขัน้ตอนการดําเนินการคอื บรษัิทฯ มีระยะเวลาในการซื้อหุนคืน 
   6 เดือน และพกัไวเปนระยะเวลา 6 เดือน จงึจะสามารถดําเนินการขายได ภายในระยะ 
   เวลา 2 ปครึ่ง และเหตุผลในการขายนั้นบรษัิทฯ ตองพยายามขายในราคาที่ไมตํ่ากวา 
   ราคาที่ซื้อคืน เพื่อใหมีเงนิสดหมุนเวียนกลับเขามายังบริษัทฯ และโครงการซื้อหุนคนืนี ้
   เพื่อรักษาระดับราคาหุนไมใหราคาตกลงไปมากกวานี้ ซึ่งในชวงระยะเวลา 3 ปขางหนา 
   เศรษฐกิจนาจะดีขึ้นทําใหตลาดหุนดีขึ้น โอกาสที่จะขายหุนที่ซื้อคนืมานาจะไดกําไรมากกวา 
   ขาดทุน  แตถาหากวาเศรษฐกิจตกตํ่าลงไปมากกวานี้บริษัทฯ ไมสามารถจําหนายได หรอื 
   จําหนายไมหมด ภายในเวลาที่กําหนด บริษัทฯ ก็จะตองลดทุนจดทะเบียนสวนที่จําหนาย 
   ไมได 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการบริษัทซือ้หุนคืนตามรายละเอียดที่กรรมการไดรายงานใหรับทราบ 
 ดวยคะแนนเสยีงดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 351,938,129 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแกไขขอบังคบัของบริษทัฯ ขอ 7, ขอ 12, ขอ 30, และขอ 31 
  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับบรษัิทฯ ขอ 7, ขอ 12, ขอ 30, และขอ 31  
จากขอความเดิม เปนขอความใหม ดังนี ้
   3.1 แกไขขอบงัคับขอ 7 
   ขอความเดิมของขอ 7  หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง  
 เวนแตกรณีตอไปนี ้
 (1) บริษัทอาจซื้อหุนคนืจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของทีป่ระชุมผูถือหุน ซึ่งแกไข 
  ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงนิปนผล  
  ซึ่งผูถือหุนเหน็วาตนไมไดรับความเปนธรรม 
               (2) บริษัทอาจซือ้หุนคืนเพือ่บรหิารทางการเงนิ   เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน 
  และการซื้อหุนคืนนัน้ไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 
 หุนที่บริษัทถืออยูนั้น จะไมนบัเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน  รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 
 หุนทีซ่ื้อคนืตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะตองจาํหนายออกไปภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ถาไมจําหนายหรือจําหนายไมหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวน
ที่จําหนายไมได 
  เปนขอความใหมของขอ 7  หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแต 
  กรณีตอไปนี ้
  (1) บริษัทอาจซื้อหุนคนืจากผูถอืหุนทีอ่อกเสียงไมเหน็ดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน 
    ซึ่งแกไขขอบงัคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการ 
    รับเงินปนผล ซึ่งผูถือหุนเหน็วาตนไมไดรับความเปนธรรม 
  (2) บริษัทอาจซื้อหุนคนื เพื่อบรหิารทางการเงนิ เมื่อบริษัทมกีําไรสะสม และสภาพคลอง 
    สวนเกิน และการซื้อหุนคนืนัน้ไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงนิ 
    ใหคณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการซือ้หุนคืนไดไมเกินรอยละ 10 ของทนุชําระแลว  
โดยไมตองขออนุมัติตอทีป่ระชุมผูถือหุนกอนดําเนินการดวย 
  หุนที่บริษัทถืออยูนั้น จะไมนบัเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 
  หุนทีซ่ื้อคนืตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะตองจาํหนายออกไปภายในเวลาที่กําหนดในกฏกระทรวง 
ถาไมจําหนาย หรือจําหนายไมหมดภายในระยะเวลาที่กําหนดใหบริษัทลดทุนที่ชําระแลว โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวน
ที่จําหนายไมได 
- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : หากบริษัทฯ มโีครงการซื้อหุนคืนตามอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการโดยไมตองขอ 
   อนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน แตขอใหทางบริษัทฯ แจงแกผูถอืหุนทราบดวยไดหรือไม  
กรรมการบรษิัทฯ  : บริษัทฯ ดําเนนิการตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ คอื เปนมติของคณะกรรมการ 
   ซึ่งตองแจงแกตลาดหลักทรัพยฯ และทางตลาดฯ ก็เปดเผยขอมูลใหแกผูถือหุนทั่วไปไดทราบ 
ผูถือหุน : ในกรณีที่มีการอนุมัติโครงการซื้อหุนคืน การจายเงินปนผลจะมีวิธีคิดอยางไร 
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กรรมการบรษิัทฯ : ขอยกตัวอยางในกรณีซื้อหุนคืนรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หากขายคืนได 
   รอยละ 5 หุนทีจ่ะไดรับเงินปนผลคือรอยละ 95 
มติที่ประชุม :  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 351,938,129 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - -  

   
  3.2 แกไขขอบงัคับขอ 12 
  ขอความเดิมของขอ 12 ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบรษัิทไมนอยกวาหาคน และกรรมการ 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิน่ที่อยูในราชอาณาจักร 
  กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่  ซึ่งคาตอบแทนไดแก  เงินเดือน เบี้ย
ประชุม  เบี้ยเลีย้ง  โบนัส 
  เปนขอความใหมของขอ 12 ใหบริษัทมกีรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษทั มีจํานวน
ไมนอยกวาหาคน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมถีิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดย
กรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายกําหนด 
  กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่  ซึ่งคาตอบแทนไดแก  เงินเดือน เบี้ย
ประชุม  เบี้ยเลีย้ง  โบนัส 
  บริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ 
อยางใดอยางหนึ่งแทนบรษิัทก็ได 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 351,938,129 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

  
  3.3 แกไขขอบงัคับขอ 30 
 ขอความเดิมของขอ 30  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้
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 (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
   ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือ 
   หุนซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                    (ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนทีส่ําคัญใหแกบคุคลอื่น 

                          (ข)  การซื้อหรอืรบัโอนกิจการของบริษัทอืน่หรอืบริษัทเอกชนมาเปนของบรษัิท 
                     (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสญัญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททัง้หมด หรือ  
        บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ 
        การรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกาํไรขาดทุนกัน 

                               (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธแิละขอบังคับ 
 เปนขอความใหมของขอ 30  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียง 
เทากับจํานวนหุนที่ตนถือและ มติของที่ประชุมผูถือหุนนัน้ ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสยีงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
   ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุน 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
   (ข)  การซื้อหรอืรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
   (ค)  การทํา แกไข หรือเลิกสญัญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททัง้หมด หรือ บางสวน 
         ที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอืน่เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรอืการรวมกิจการกับ 
        บุคคลอืน่โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
   (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธแิละขอบังคับ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 351,938,129 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

   
  3.4 แกไขขอบงัคับขอ 31 
  ขอความเดิมของขอ 31 กิจการอันที่ประชมุสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงวาในรอบปที่ผานมา  
      กิจการของบริษัทไดจัดการไป 
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                         (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
                         (3)  พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
                         (4)  เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                         (5)  แตงต้ังผูสอบบัญช ี
                         (6)  กิจการอื่นๆ 

  เปนขอความใหมของขอ 31 กิจการอันทีป่ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงวาในรอบปที่ผานมา 

    กิจการของบรษัิทไดจัดการไป 
                         (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน 
                         (3)  พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
                         (4)  เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน 
                         (5)  แตงต้ังผูสอบบัญช ีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี
                         (6)  กิจการอื่นๆ 

- มีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : วัตถุประสงคในการเพิ่มเติมขอความเพื่อใหเกิดความชัดเจน ทําไมไมระบุวาเปนงบการเงิน   
กรรมการบรษิัทฯ  : เนื่องจากงบการเงินเปนงบรวม แตบริษัทฯ ตองการแจงผลประกอบการใหแกบุคคลทั่วไป 
   ไดรับทราบจึงระบุใหพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ซึ่งแสดงถึงสถานะของ 
   บริษัทฯ วามีทรัพยสิน มีหนี้สินเทาใด ไดรับกําไรหรอืขาดทุดเทาใดซึ่งเปนแบบเดียวกันกับ 
   บริษัททั่วไปใชกัน  
ผูถือหุน :  ในขอการเลือกตั้งกรรมการ และกําหนดคาตอบแทน กับขอการแตงต้ังผูสอบบัญช ีและกาํหนด 
   จํานวนเงินคาสอบบัญชี หากที่ประชุมไมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ หรือจํานวนเงนิคาสอบ 
   บัญชี อยากทราบวากรรมการทานนั้นๆ หรือผูสอบบัญชีที่ไดแตงต้ังไปจะยังคงดํารงตําแหนง 
   ตอไปหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ  : ในขอนี้จะพิจารณาแยกเปน 2 ขัน้ตอน คือ 
   - ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   - ขั้นตอนที่ 2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการในปที่ผานมา 
   สําหรับในขอแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ก็จะแยกพิจารณาเปน  
   2 ขัน้ตอนเชนเดียวกัน ดังนัน้หากที่ประชุมฯ ไมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ หรือไมอนุมติั 
   จํานวนเงินคาสอบบัญชี กรรมการหรือผูตรวจสอบบัญชีกย็ังคงเปนทานนั้นๆ อยู  
มติที่ประชุม :  

  
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 351,938,129 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที ่4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- มีผูถือหุนแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : - ขอเสนอขอคดิเห็นเรือ่งโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน สายสีน้ําเงินซึ่งจะเริ่มจากสถาน ี
   หัวลําโพงไปยงัทําเลบางแค บริเวณหางสรรพสินคา The mall และ Big C ซึ่งไดอนุมัติ 
   งบประมาณเปนที่แนนอนแลว และมีแนวโนมวาจะดําเนินการตอไปยังทําเลบริเวณ 
   ออมนอย จนถงึปนเกลานครชัยศรี ซึง่ขณะนี้อยูในชวงกําลังศึกษารายละเอียดอื่นๆ 
   ประกอบ สวนทําเลในแถบสวุรรณภูมิปจจุบันมีความเสี่ยงสูง เพราะมีปญหาในเรือ่ง 
   มลพิษทางเสียง ซึง่เมื่อเปรียบเทียบแลวทําเลในแถบเพรชเกษมนาจะดีกวา  
   - ในเรื่องการดําเนินธรุกิจสนามกอลฟของบริษัทฯ นาจะทําในเรื่องของสนามไดรกอลฟ 
   มากกวา 
   ทั้งนี้ขอฝากเปนขอมูลเบื้องตนใหแกบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเปนประโยชนแกบริษัทฯ และ 
   ผูถือหุนโดยทั่วไป 
ประธานที่ประชุมฯ : - ปจจุบันโครงการที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูสวนหนึ่งเปนโครงการที่มีที่ดนิตอเนื่อง โดยได 
   แบงเปดโครงการแยกเปนเฟส สวนบางโครงการก็ใกลที่จะปดการขาย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได 
   สรรหาที่ดินที่มทีําเลที่เหมาะสมมาชดเชยเพื่อทําโครงการใหม จึงขอฝากทานผูถือหุน 
   หรือผูที่ทานผูถือหุนรูจักที่มคีวามประสงคตองการจะขายที่ดินใหแกบรษัิทฯ ก็สามารถ 
   นําสงรายละเอียดมาไดตามที่อยูหรอื E-mail ของบริษัทฯ  
   - สวนเรื่องโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน บริษัทฯ ไดใหความสนใจและติดตามขาวสาร 
   อยูเสมอ หากมีที่ดินทําเลใกลแหลงสถานีรถไฟฟาและมรีาคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ก็จะ 
   พิจารณาซื้อเพือ่ทําโครงการใหมตอไป 
   - สําหรับเรื่องสนามกอลฟของบริษัทฯ ม ี18 หลุม และมีจํานวนผูเลนเพิ่มขึ้นทุกป เหตุผล 
   ที่บริษัทฯ ทําสนามกอลฟ แทนสนามไดรกอลฟเนื่องจากบริษัทฯ มีที่ดินจาํนวนมากพอสมควร 
   ที่จะทําสนามกอลฟ และบรรยากาศรอบสนามกอลฟยังสามารถที่ขายที่ดินเปลา และบานพรอม 
   ที่ดินไดอีกดวย ซึ่งปจจุบนันี้กย็ังสามารถขายไดอยู  
   นอกจากนั้นทีป่ระชุมผูถือหุน ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และ 
ในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติ จึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
   มีผูถือหุนที่มอบฉันทะไดแสดงความประสงคลงคะแนนเสยีงไมเหน็ดวยจํานวน 8,556,360 หุน 
และงดออกเสียงจํานวน 1,152,400 หุน ในกรณีที่จะมีการเสนอเรื่องใหมเพิ่มเติมใหพิจารณาลงมติในวาระนี้  
   ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน และกลาวปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
   
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
   
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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