
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2556 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 
ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง 

ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ในการประชุมครั้งนี้มีผูถอืหุนเขารวมประชมุรวมกันทั้งสิ้นเปนจํานวน 148 ราย แบงเปน ผูถือหุนเขา 
รวมประชุมดวยตนเองจํานวน 72 ราย ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจํานวน 76 ราย นับเปนจํานวนหุนรวมกนัไดทั้งสิ้น 
เทากับ 352,790,240 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 41 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
จํานวนทั้งสิ้น 860,384,157 หุน ถือวาจํานวนราย จํานวนหุนครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
มีกรรมการ และผูบริหารเขารวมประชุมมีรายนามดังตอไปนี้  
 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 และนางสาวชลาลัย ลี้ภูมิวนิชย ผูสอบบัญชรีับ
อนุญาต จาก บ. เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด   
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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 



 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 2556 ลวงหนาแลวนั้น แตไมมีผูถอืหุนทานใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
ดังกลาว 
 การประชมุครั้งนี้มีนายชวน  ต้ังมติธรรม ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชมุ และนายณัฐพสธร  นนทจิตต 
กรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม  
 เมื่อครบองคประชุมตามกฎหมายแลว ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดการประชุมโดยเริม่พิจารณาตาม 
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้:- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2555 เมือ่วันอังคารที่ 24 เมษายน  2555 
 ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อ 
วันอังคารที ่24 เมษายน 2555 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชญิประชมุ รวมทั้งไดเผยแพรไวในเว็บไซต
แลว ดังนัน้จึงขอเสนอใหผูถอืหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที ่24 เมษายน 

2555  ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

 
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 352,790,240 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดนําสงหนังสือรายงานประจําป 2555 ใหผูถอืหุนทุกทานทราบ
ลวงหนาแลว และกรรมการผูที่เกี่ยวของไดรายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบเพิ่มเติมในที่ประชุม 
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : - อยากทราบวาผูบริหารไดต้ังเปาของรายไดไวอยางไร และสัดสวนของรายไดที่จะเกิดขึ้น 
    ในปนี้เปนเทาไรบาง  
   - เนื่องจากรฐับาลมีนโยบายที่จะลงทุนโครงการ infrastructure 2 ลานลานบาท ทางบริษัทฯ 
   มีแผนในการทีจ่ะทําใหบริษัทฯ เติบโตจากนโยบายนี้อยางไรบาง 
กรรมการบรษิัทฯ : เรื่องของรายไดประจําป 2556 จะมีสองสวนคือ ยอดขายที่เกิดจากการขายในป 2555  
   รอรับรูรายได (Backlog) ประมาณ 1,300 ลานบาท และอกีสวนคือยอดขายที่จะเกิดขึ้น 
   และจะสามารถรับรูรายไดภายในป 2556 ทัง้หมดรวมกันแลวคาดหมายวาจะมีรายได  
   3,000 ลานบาท   
   สวนเรื่องการลงทุนของรฐับาลในภาพรวมอาจจะเปนระยะยาว แตอาจจะสงผลใหเศรษฐกิจ 
   โดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ ไดเตรียมแผนที่จะรองรับในเรื่องของเศรษฐกิจทีอ่ยู 
   ในชวงขาขึ้นคอื มีการขยายโครงการเพิ่มขึน้มากจากเดิมที่จะเปดโครงการใหมปละประมาณ  
   2 โครงการ มูลคาโครงการเฉลี่ยรวมกันประมาณ 1,000 ลานบาท แตในปนี้จะเปดโครงการ 
   ใหม 4 โครงการ มูลคาโครงการรวมกันประมาณ 3,000 ลานบาท  
   ทั้งนี้เนีอ่งจากบริษัทฯ มฐีานะทางการเงินที่แข็งแกรงเพราะมีหนี้สินตํ่าและยังมีกําลังที่จะ 
   กูเงินจากสถาบันการเงินเพิม่เพื่อมาพัฒนาและขยายงานได ในขณะเดียวกันหากเกิดภาวะ 
   เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป บรษัิทฯ ก็จะสามารถปรับตัวไดเพราะมีภาระหนี้ที่คอนขางต่ํา 
ผูถือหุน : เนื่องจากโครงการของรฐับาลมีมูลคามหาศาล บริษัทฯ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
   การดําเนินงานเพื่อไปรับงานในสวนที่รฐับาลจะลงทุนหรือไม เชน งานกอสรางถนน 
ประธานที่ประชุมฯ : โครงการ infrastructure ของรัฐบาลสวนใหญจะเปนโครงการรถไฟฟา รถไฟความเร็วสงู  
   ซึ่งจะเกี่ยวกับงานโยธามากกวา แตบริษัทฯ จะมุงเนนเกี่ยวกับงานกอสรางอาคารที่พักอาศัย 
   เปนหลัก และจะเพิ่มสัดสวนของคอนโดมิเนยีมเพื่อรองรับโครงการลงทนุรถไฟฟาที่มีการ 
   ขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นผลกระทบในดานดีทําใหคนมีรายไดเพิ่มขึ้นหากเศรษฐกิจดีขึ้น  
ผูถือหุน : จากสภาวะราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ มกีารเตรียม Land Bank ไวเทาใด และจากที่ต้ัง 
   เปาการขายไว 3,000 ลานบาท ในปจจุบันนีย้อดขายเปนไปตามเปาที่ไดต้ังไวหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ : สวนของ Land Bank จะมีที่ดินที่อยูในกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 1,000 ไร ซึ่งได 
   ทยอยนํามาพัฒนาทําโครงการ ในขณะเดียวกันก็มีการซื้อเพิ่มขึ้นในทําเลอื่นๆ เพื่อใหเกิด 
   การพัฒนาในทาํเลตางๆ ใหครอบคลุม ทั้งสองสวนนี้จะสามารถรองรับการขยายตัวของ 
   บริษัทฯ ไดอยางตอเนื่อง  
   เรื่องยอดขายตามที่ไดต้ังเปาไว 3,000 ลานบาท สวนใหญจะเกิดขึ้นในครึง่ปหลังเนื่องจาก 
   จะมีการเปดตัวโครงการใหม 4 โครงการ และผลการขายในไตรมาสแรกก็เปนไปตามเปา 
   ที่ไดวางไว 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 352,790,240 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจําป 2555 ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชรีับอนญุาตแลว 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2555 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชรีับอนญุาตและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และ
กรรมการผูที่เกี่ยวของไดมีการรายงานสรุปขอมูลที่สําคัญใหผูถอืหุนไดรบัทราบเพิ่มเติม 
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : โครงการอสังหาริมทรพยระหวางการพัฒนาที่มีอยูกวา 4 พันลานบาท จะรวม Backlog  
   ดวยหรือไม หากรวมอยูใช 1,300 ลานบาทหรือไม 
กรรมการบรษิัทฯ : โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาจะหมายถึง ทีด่ิน งานโยธาและงานกอสราง 
   บานที่อยูในโครงการที่กําลังพัฒนาเพื่อขาย ซึ่งจะรวมถึงบานที่พัฒนาแลวแตยังไมไดโอนฯ 
   ใหลูกคาดวย (Backlog) และอีกสวนจะเปนบานที่อยูระหวางกอสราง สวน 1,300 ลานบาท  
   เปนรายได หากจะคิดเปนตัวเลขคราวๆ จะเปนอัตราสวนประมาณ Gross Profit Margin  
   ของบริษัทฯ  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2555 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 352,790,240 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
 
วาระที ่4 พิจารณาการอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
 ประธานที่ประชุมไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2555 
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 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที ่ 
1 มกราคม 2555 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2555 ใหแกผูถอืหุนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด 
สิทธิผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 โดยการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิสําหรับ ผลประกอบการ  
ป 2555 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท หักการจายเงินปนผลระหวางกาล อัตราหุนละ 0.10 บาท เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2555 
คงเหลือจายสุทธิหุนละ 0.10 บาท จํานวนหุนทั้งหมด 860,384,157 หุน คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น  86,038,415.70 บาท  
และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 
 สําหรับการจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรครบจํานวน 
ตามกฏหมายแลว จึงไมไดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม 
- ผูถือหุนไมมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติใหจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 352,790,240 100 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 5  พิจารณาจํานวนกรรมการและเลือกต้ังกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
    และ พิจารณาเลือกต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษทัฯ และกําหนดคาตอบแทน 
    กรรมการ 
    การพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งในป 2555 มีกรรมการ 
ครบวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก  
 (1) นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม 
 (2) นายสนั่น ศรีรุงโรจน 
 (3) นายศักดิ์ศร ี พฤฒิธรรมกูล 
 (4) นายเกษม ฑูรกฤษณา 
    ที่ประชุมไดพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
4 ทาน ดังนี ้
 (1) นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม 
 (2) นายสนั่น ศรีรุงโรจน 
 (3) นายศักดิ์ศร ี พฤฒิธรรมกูล 
 (4) นายเกษม ฑูรกฤษณา 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึง่ จํานวน 
 4 ทาน ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี ้
 

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

 1. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 352,790,240 100 - - - - 

 2. นายสนั่น       ศรีรุงโรจน 352,790,240 100 - - - - 

 3. นายศักดิ์ศรี   พฤฒิธรรมกูล  352,790,240 100 - - - - 

4. นายเกษม     ฑูรกฤษณา 352,790,240 100 - - - - 

 
  5.1) กําหนดกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมติัแตงต้ังกรรมการผูมีอํานาจ 
        ลงนามทําการแทนบริษัทฯ ดังนี ้
    1. นายชวน  ต้ังมติธรรม  
    2. นางอัญชัน ต้ังมติธรรม  
    3. นายชูเกียรติ ต้ังมติธรรม  
    4. นางสาวชุติมา ต้ังมติธรรม  
    โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการผูมอีํานาจทําการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อขางตน  
 ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ตามลําดับดังนี้  

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง   
กรรมการ 

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

1. นายชวน           ต้ังมติธรรม 352,790,240 100 - - - - 

2. นางอัญชัน  ต้ังมติธรรม 352,790,240 100 - - - - 

3. นายชูเกียรติ  ต้ังมติธรรม 352,790,240 100 - - - - 

4. นางสาวชุติมา  ต้ังมติธรรม 352,790,240 100 - - - - 
 
 5.2) กําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทสามารถ 
  กระทําการแทนบริษัท  เฉพาะกรณีงานขออนุญาตติดต้ังมิเตอรน้ําประปา, ไฟฟา, โทรศัพท  
  การขอโอนและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา, น้าํประปา, โทรศัพท การขอโอน รับโอนและรับคืน 
  เงินประกันการใชไฟฟา, ประปา, โทรศัพท หรือการขออนญุาตปลูกสรางอาคารหรือการขอ 
  เลขหมายประจําบาน และการขอเชือ่มทาง การเชื่อมทอระบายน้ํา ดังนี ้  
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    1. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล  
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติกําหนดกรรมการหนึ่งคนรับผดิชอบเฉพาะกรณีดังกลาว ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 352,790,240 100 

2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
  
   5.3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชนตอบแทนกรรมการ ซึ่งเปนอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา 
    คาตอบแทนไดพิจารณามีรายละเอียดดังนี้  คือ 
 1. จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ป 2556 ปละไมเกิน 800,000 บาท 
 - ประธานฯ     15,000 บาทตอครั้ง 
 - กรรมการคนละ 10,000 บาทตอครั้ง 
 2.  จายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังนี้ 
 - ประธานฯ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการคนละ  10,000.-บาทตอครั้ง 
             (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด ของ 
   ผูที่มาประชุม ดังนี ้
  

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 352,790,240 100 

2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
        3. เงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ  ประจําป 2555 
         - อนุมัติเงนิบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไมเกิน 1,728,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสน 
           สองหมื่นแปดพันบาทถวน) ตอคณะกรรมการรวม  12 ทาน (คนละ 144,000 บาท) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสยีงมากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
   ของผูที่มาประชุม ดังนี ้
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มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดวย 352,790,240 100 

2. ไมเห็นดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง ผูสอบบญัชปีระจําป 2556 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้  
                              ชื่อ                 เลขที่รับอนุญาต  สํานักงาน 

      นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท               4098     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 หรือ นายวิเชียร          ธรรมตระกูล          3183     บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท จะลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ ในป 2556 เปน 
ปที่ 3 นายวิเชียร ธรรมตระกลู ยังไมเคยลงนามเปนผูสอบบัญชีงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทยอยมากอน 
 ผูสอบบัญชีไมไดมีความสัมพันธ หรือ การมสีวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุน 
รายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกบับุคคลดังกลาวและเปนผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทดวย 
 สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2556 ที่ประชุมอนุมัติคาบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและงบการเงิน
รวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เปนเงิน 1,190,000 บาท (เงินหนึง่ลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน) 
ซึ่งเปนอัตราเดียวกับคาสอบบัญชีรวมประจําป 2555 โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 

- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชมุมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคาตอบแทนดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

  
มติที่ลง 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

% ของจํานวนหุน 
ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
1. เหน็ดวย 352,762,240 99.992 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 28,000 0.008 
   
 -8-  

คาสอบบัญช ี ป 2555 (บาท) ป 2556 (บาท) 

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

รวม 1,190,000.- 1,190,000.- 



วาระที่ 7  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมทีอ่อกตามวาระและพิจารณา 
  กําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมที่พนวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี ้
 1. นายเกษม ฑูรกฤษณา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายอนนัต อหันทริก   กรรมการตรวจสอบ  
 3. นายปรีดิ์  บุรณศิริ   กรรมการตรวจสอบ 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อขางตน ดวยการลงคะแนนเปน 
 รายบุคคล ตามลําดับดังนี้ 
  

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง  กรรมการ 

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

 1. นายเกษม        ฑูรกฤษณา 352,790,240 100 - - - - 

 2. นายอนันต อหันทริก 352,790,240 100 - - - - 

 3. นายปรีดิ์  บุรณศิริ 319,660,248 90.609 33,129,992 9.391 - - 

 
   และพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2556 ไมเกิน 250,000.-บาท  
(เงินสองแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยกําหนดการประชุมฯ 6 ครัง้ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทตอครั้ง 
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทตอครั้ง 
 (เฉพาะกรรมการฯ ที่เขาประชุม) 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 
 

  
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสยีง) 
% ของจํานวนหุน 

ที่มารวมประชุมและใชสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดวย 352,790,240 100 

2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
- ผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ขอใหบริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธมากขึ้น เชน ใหบริษัทฯ  
   จัดใหผูบริหาร หรือพนักงานไปใหขอมูลแกนกัลงทุนในงาน Opportunity Day  สวนเรือ่ง 
   คอนโดฯ ที่เลื่อนมาจากป 2555 ไมทราบวาในป 2556 นี้การโอนฯ เปนไปตามที่ได 
   วางแผนไวหรอืไม  
กรรมการบรษิัทฯ : เกี่ยวกับเรื่องกจิกรรมนักลงทนุสัมพันธ ทางบริษัทฯ ไดไปรวมงาน Opportunity Day  
   ปละ 2 ครั้ง ซึ่งจะไปใหขอมูลใหมๆ ทุกๆ สิ้นป และกําหนดการครั้งตอไปก็จะเปนรอบ 
   สิ้นไตรมาสที่ 1  
   สําหรับเรื่องคอนโดฯ ยอดขายโครงการนี้คดิเปน 100% แลว อาจจะมียอดขายเล็กนอยที่ 
   เกิดจากการขายซ้ําในลูกคาบางรายที่กูไมผาน สวนการโอนกรรมสิทธิ์เริม่ต้ังแตปลายเดือน 
   มกราคมที่ผานมาและนาจะเสร็จสิ้นประมาณไตรมาสที่ 2 
ผูถือหุน : กอนอืน่ตองขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารที่มีผลตอบแทนใหแกผูถือหุนทุกปตลอดมา 
   สิ่งที่นาเปนหวงคือ ผลกระทบจากโครงการการลงทุน 2 ลานลานบาทของภาครัฐบาล อาจจะ 
   มีผลทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานและราคาของวถัุดิบเพิ่มสูงขึ้น อยากทราบวาบริษัทฯ  
   ไดเตรียมแผนรองรับอยางไรบาง เรื่อง Land Bank ที่มีอยู 1,000 ไร ซื้อไวเมื่อใด และอยูใน 
   ทําเลใดบางจะไดรับผลดีจากการลงทุนของโครงการรถไฟฟามากนอยเทาใด สวนปญหาน้ําทวม 
   ที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ไดจัดการเคลียรปญหาสําเร็จไปแลวหรือยัง 
ประธานที่ประชุมฯ : โครงการที่เราดําเนินการอยูมีทั้งหมด 18 โครงการ โครงการที่ประสบปญหาน้ําทวมหนัก 
   มีอยูโครงการเดียวในจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเขื่อนกั้นน้ําสาธารณะดานทิศเหนือของจังหวัด 
   พังทลายทําใหน้ําทวมอยางรวดเร็วในระดับที่สูงมาก 2-3 เมตร และน้ํามาในเวลากลางคืนทําให 
   การปองกันทําไดยาก และมีอกี 2 โครงการทีน่้ําจะทวมบริเวณถนนทางเขาโครงการแตน้าํไมเขา 
   ภายในโครงการเพราะมีการปองกันไวอยางดี ปจจุบันนี้บรษัิทฯ ไดทําการฟนฟูเสร็จสิ้นจนเปด 
   ขายและสรางยอดขายไดแลว 
   ที่ดินของบริษัทฯ มีอยูทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่นํามาพัฒนาสม่ําเสมอ บางสวน 
   อยูในทําเลใกลกับโครงการรถไฟฟาที่กําลังจะเกิดขึ้น และหาซื้อเพิ่มเติมเพื่อนํามาพัฒนา 
   ทําโครงการใหม สวนโครงการลงทุน 2 ลานลานบาท ของภาครัฐก็จะทําใหภาวะเศรษฐกิจ 
   โดยรวมดีขึ้น เกิดการจางงานผูบริโภคจะมรีายได บริษัทฯ ก็ไดเตรียมการขยายสัดสวนการ 
   ลงทุนดานอาคารสูงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ 
กรรมการบรษิัทฯ : เรื่อง land bank ที่มีทําเลอยูใกลกับโครงการการขนสงระบบราง ไดแก ที่ดินบริเวณถนน 
   รามอินทราใกลกับโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู อยูในระยะที่ 2 ปจจุบันอยูในระหวางการ 
   เตรียมงานประมูล และบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต จะใกลกับสถานีรถไฟฟาสายสีแดง  
   ที่ดินสวนใหญซื้อไวนานแลวจะอยูในโซนจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ก็มทีี่ดินที่ซื้อเพิ่มเขามา 
   ใหมดวยอยูในทําเลถนนวิภาวดีรังสิต 
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- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิจากทีก่ลาวมา   
    ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติจึงไมไดมีการลงมติแตอยางใด 
    ประธานที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทีเ่ขารวมประชุมทุกทาน หากมผีูถือหุนทานใดมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเขามาไดที่ www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166619 และกลาวปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายชวน  ต้ังมติธรรม ) 
 
 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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