
 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

1 

 
บริษัท มั่นคงเคหะการ  จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจาํปี 2559 
เมื่อวันพฤหัสบดีท ี่ 28 เมษายน  2559 

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชัน้  เอ ็ม โรงแรมปทุมวันปริน้เซส 
เลขที่ 444 มาบุญครองเซน็เตอร์  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน  กรุงเทพมหานคร  

 

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 

 นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ ในขณะนี ้
มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะแล้วจํานวน 231 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ 
473,836,322 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 992,010,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  ซึง่ครบเป็น
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว และก่อนท่ีจะเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้นายณฐัพสธร 
นนทจิตต์ เลขานกุารบริษัท ในฐานะเลขานกุารท่ีประชมุ ช่วยชีแ้จงขัน้ตอนการลงมติในแตล่ะวาระของการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นในวนันีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบด้วย 

 นายณฐัพสธร นนทจิตต์ เลขานกุารท่ีประชมุได้แนะนํากรรมการของบริษัทท่ีได้เข้าร่วมประชมุในวนันีใ้ห้
ท่ีประชมุทราบดงันี ้

 1. นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ  
 2. นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
 3. นายฟิลปิวีระ บนุนาค กรรมการและกรรมการบริหาร 
 4. นางสธิุดา สริุโยดร กรรมการและกรรมการบริหาร 
 5. นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 6. นายศกัดิศ์รี พฤฒิธรรมกลู กรรมการ 
 7. นายณฐัพสธร นนทจิตต์ กรรมการและเลขานกุารบริษัท 
 8. นายอฏัฐ์ อศัวานนัท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางมาลยั รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                10. นายชยัยพล  ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจํานวน 10 คน เข้าร่วมประชมุครบ 

 ผู้ ทําหน้าท่ีเป็นคนกลาง และเป็นผู้ ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการนับคะแนน ได้แก่ ท่ีปรึกษากฎหมาย                    
นายศกัดิช์ยั วิรุฬห์ชีว จาก บริษัท สํานกังานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จํากดั  

 ผู้ สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุมคือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย                   
สอบบญัชี จํากดั  
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 และเลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัขัน้ตอนการลงมติในแตล่ะวาระของการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะปฏบิติัดงันี ้

 1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย                 
โดยประธานท่ีประชมุจะสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงและขอให้ยกมือขึน้  หากไม่
มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษัท  

 2. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้นท่ีตนถืออยู่  

 3. หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นบันทึกการลงคะแนนเสียง              
และลงช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานท่ีประชุมจะให้เจ้าหน้าท่ีนํา
บตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนบัคะแนนเสียง  และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ยกมือในท่ี
ประชมุมีมติให้การอนมุติัตามท่ีประธานท่ีประชมุเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

 4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนําคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย             
และงดออกเสียง ไปหกัออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นจํานวนเสียงท่ีเหน็ด้วย  

 5. ประธานท่ีประชมุจะแจ้งผลการลงมติให้ท่ีประชมุรับทราบ  

 ทัง้นี  ้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถาม หรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการซกัถาม หรือแสดงความเห็นกรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุให้ท่ี
ประชมุทราบก่อนทกุครัง้ 

  ตามท่ีบริษัทได้เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของบริษัทตัง้แต่วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2558 โดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 และเสนอช่ือ
กรรมการลว่งหน้า ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเข้ามา 

  เลขานกุารท่ีประชมุได้เรียนเชิญนายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ
เพ่ือกลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถ ือหุ้นของบริษัทครัง้ท ี่ 1/2558  

 ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่ง   
ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 สงิหาคม 2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  รวมทัง้ได้เผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  (www.mk.co.th) แล้ว ดังนัน้ จึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 

   ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเห็น 
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มตทิ ี่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถ ือหุ้นของบริษัทครัง้ท ี่ 1/2558 ว่าถูกต้อง 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
 

มตท่ีิลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั                 475,849,479               99.9979 

ไมอ่นมุติั                     -                    - 

งดออกเสียง                 10,100               0.0021 

รวม                 475,859,579         100 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีท ี่ผ่านมาและรายงานประจาํปี 2558 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
ให้ท่ีประชมุพิจารณา                         

  นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้ จัดการ ได้รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท               
ในปี 2558 สรุปพอสงัเขปดงันี ้

- ทรัพย์สินรวมเท่ากับ 11,677.6 ล้านบาท, หนีส้ินรวมเท่ากับ 5,039.8 ล้านบาท, ส่วนของผู้ ถือหุ้ น 
6,637.7 ล้านบาท มลูคา่หุ้นตามบญัชี 6.69 บาท/หุ้น  

 - รายได้รวมเทา่กบั 3,996.5 ล้านบาท ประกอบด้วย: 
 1. รายได้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  2,458.4 ล้านบาท 
 2. รายได้จากการขายท่ีดินเปลา่    1,191.2 ล้านบาท 
 3. รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ        38.0 ล้านบาท 
 4. รายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟ        62.3 ล้านบาท  
 5. รายได้อ่ืนๆ       112.7 ล้านบาท  
 6. กําไรจากการตอ่รองราคาซือ้มลูคา่      134.0 ล้านบาท  
 - กําไรขัน้ต้น 1,140.9 ล้านบาท (คิดเป็น 30.42% ของรายได้) 
 - กําไรสทุธิ  626.7 ล้านบาท (คิดเป็น 15.68% ของรายได้) ประกอบด้วย กําไรในส่วนของบริษัท มัน่คง
เคหะการ จํากดั (มหาชน) 447.5 ล้านบาท, กําไรในส่วนของบริษัท แมนคอน จํากดั (บริษัทถือหุ้น 95.5%) 36.7 
ล้านบาท, กําไรในส่วนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด(“พรอสเพค”) 29.9 ล้านบาท, ธุรกิจอ่ืนๆ  มีผล
ขาดทุน 10.8 ล้านบาท, กําไรจากการต่อรองราคาซือ้ 134.0 ล้านบาท, บริษัทย่อยมีผลขาดทุน 1.7 ล้านบาท, บริษัท
ร่วมมีผลขาดทนุ 15.2 ล้านบาท และรายการเก่ียวโยง 6.2 ล้านบาท    
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 แผนกลยทุธ์ในการดําเนินธรุกิจ มีดงันี ้
1. พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีพกัอาศยัเพ่ือขายตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง มุง่เน้นท่ีพกัอาศยั

แนวราบเป็นหลกั พฒันาแบรนด์ชวนช่ืน ตัง้เปา้หมายในอนาคตไว้ว่าในปีพ.ศ. 2563 ยอดขายจะแตะท่ีระดบั 4,000 
ล้านบาท และคงอตัราสว่นกําไรสทุธิไว้ท่ีประมาณ 14%  

2.   ขายท่ีดินหรือทรัพย์สินท่ีไม่สร้างผลตอบแทนท่ีดี เพ่ือท่ีจะสร้างกระแสเงินสดให้แก่บ ริษัท               
และพยายามท่ีจะให้มีผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ นหรือ Return on Equity (ROE) ท่ีประมาณ 15% และรักษาวินัยทาง
การเงินโดยจะคงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ D/E RATIO ในอตัราสว่นโดยประมาณท่ีไมเ่กิน 1 : 1   

3.   เพ่ิมรายได้ท่ีมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเช่า   เช่น  ค่าเช่าคลังสินค้าและโกดังของ                
พรอสเพคท่ีเปิดดําเนินการแล้ว และโครงการท่ีกําลงัจะเร่ิมก่อสร้างคือ Park Court เป็นโครงการอพาร์ตเม้นท์ให้เช่า
ย่านถนนสขุมุวิท ติดกบัโรงเรียนนานาชาติ โดยตัง้เป้าหมายไว้ว่าในปีพ.ศ. 2563 จะมีสดัส่วนของผลกําไรบริษัทจาก
ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และรายได้ประจําจากธรุกิจให้เช่า ในอตัราสว่น 50/50 โดยประมาณ  

การท่ีบ ริษัทมีรายได้ประจําจากธุรกิจให้ เช่า  จะส่งผลให้บ ริษัทมีความเส่ียงน้อยกว่าท่ีบ ริษัท                  
จะมีรายได้จากธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายเพียงอย่างเดียว   

สําหรับแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท คือ พัฒนาแบรนด์ชวนช่ืน  เน่ืองจากเป็นแบรนด์ท่ีเป็น             
ท่ียอมรับและมีช่ือเสียงมายาวนาน ท่ีตัง้ของโครงการอยู่ในทําเลท่ีมีศกัยภาพ ราคาและรูปแบบบ้านเป็นท่ียอมรับและ
ต้องการของตลาด และปัจจบุนัก็ได้มีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยัมากขึน้อีกด้วย 

ปี 2558 บริษัทฯมียอดโอนกรรมสิทธ์ิเท่ากับ 2,454 ล้านบาท (810 ยูนิต) ยอดจองเท่ากับ 2,518 ล้าน
บาท (790 ยนิูต) ณ สิน้ปีมียอดขายท่ีรอรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) เท่ากบั 494 ล้านบาท (108 ยนิูต) 
 มลูคา่โครงการสําหรับการขายในปี 2559 ประมาณ 5,976.3 ล้านบาท ประกอบด้วย  
 Backlog ณ สิน้ปี 2558  494.0 ล้านบาท 
 สิน้ค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2558           3,739.3 ล้านบาท 
 โครงการท่ีจะเปิดใหม ่3 โครงการ     1,743.0 ล้านบาท 
 โครงการท่ีเปิดขายในปัจจุบนัมี 15 โครงการ มลูค่า 4,233 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านท่ีสร้างเสร็จแล้ว 
100% และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สําหรับโครงการท่ีจะเปิดใหมมี่ 3 โครงการ คือ 

1. ชวนช่ืน แกรนด์ ราชพฤกษ์-พระราม 5 : บ้านเด่ียว ราคาตัง้แต่ 8-10 ล้านบาท จํานวน 108 ยูนิต มูลค่า
โครงการ 902 ล้านบาท 

2. ชวนช่ืน ทาวน์ กาญจนาฯ-บางใหญ่ : ทาวน์เฮ้าส์ ราคาเร่ิมต้น 2 ล้านบาท จํานวน 174 ยูนิต มลูค่า
โครงการ 391 ล้านบาท 
 3.ชวนช่ืน พาร์ค กาญจนาฯ-บางใหญ่ : บ้านแฝด ราคาเร่ิมต้น  3.4  ล้านบาท จํานวน 124 ยูนิต มูลค่า
โครงการ 450 ล้านบาท  
 โครงการในอนาคตของบริษัทจะเน้นท่ีพกัอาศยัแนวราบ สินค้าเป็นทาวน์โฮมระดบัราคาตัง้แต่ 2 ล้าน
บาท บ้านแฝดระดบัราคาตัง้แต ่4 ล้านบาท ระยะเวลาในการขายประมาณ 12-18 เดือน 
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 สว่นงบการเงินปี 2558 ของพรอสเพค ซึง่บริษัทได้ควบรวมกิจการตัง้แต่ช่วงปลายเดือนตลุาคม 2558 นัน้ 
มีรายได้เท่ากบั 271.1 ล้านบาท กําไรสทุธิ 79.2 ล้านบาท (คิดเป็น 29%) ปัจจบุนัมี 
 

1. ท่ีดินท่ีเป็นสว่นของอาคารคลงัสนิค้า/โรงงาน 115 ไร่ พืน้ท่ีอาคารรวม 111,548  ตร.ม. และ 

2. ท่ีดินเปลา่ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ ท่ีพฒันาร่วมทนุกบั TICON จํานวน 150 ไร่ และท่ีรอการพฒันา
อีก 144 ไร่  

 คลงัสนิค้าและโรงงานท่ีสร้างเสร็จแล้วมีอตัราการเช่าเฉล่ีย 95% อตัราค่าเช่าเฉล่ีย 179 บาท/ตร.ม./เดือน 
ผู้ถอืห ุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเหน็ดังนี ้
ผู้ถอืห ุ้น : ขอช่ืนชมคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีแผนการพัฒนาท่ีดี มีการปรับเปล่ียนไปตามภาวะตลาด  
เช่น ท่ีดินท่ีไม่สามารถพัฒนาทําโครงการได้ก็ขายออกไป และเน่ืองจากเป็นผู้ รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทนุไทย ตามท่ีทราบว่าบริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
นัน้ ขอทราบว่าขณะนีบ้ริษัทดําเนินการอยู่ในขัน้ตอนใด 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัทได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และเข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ซึ่งภายหลงัจากนีบ้ริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมกระบวนการ
รับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ขณะนีอ้ยู่ในขึน้ตอน
การเข้าร่วมกระบวนการรับรอง 
ผู้ถอืห ุ้น : ตามท่ีกรรมการได้รายงานว่าบริษัทตัง้เป้ายอดขายจะแตะท่ีระดบั 4,000 ล้านบาท ภายใน
ระยะเวลา 4-5  ปีข้างหน้านัน้ อยากทราบว่าปี 2559 ตัง้เป้าไว้ท่ีเท่าใด 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ปี 2558 มียอดขาย 2,450 ล้านบาท ดังนัน้ ปี 2559 ตัง้เป้าการขายไว้เติบโตขึน้ 10% - 
15% 
ผู้ถอืห ุ้น : มีหลายบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีมีการปรับลดเป้าการขายลง แต่บริษัทฯปรับขึน้ จึงขอ
สอบถามว่าแนวโน้มยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2559 เป็นไปตามแผนงานท่ีได้วางไว้หรือไม่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ยอดขายในไตรมาสแรกสว่นหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ของ
ทางภาครัฐ ท่ีสนับสนุนเงินกู้ เพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศัย การลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจํานอง โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯจะมีการประชมุเพ่ือหารือในเร่ืองนี ้ซึง่คาดว่ายอดขายน่าจะเป็นไปตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ 
   
  หลงัจากนัน้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่ไปแล้ว ประธานฯ จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 
มตทิ ี่ประชุม : หลังจากที่ประชุมได้พ ิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบปีที่ ผ่านมา และรายงานประจําปี  2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถ ือหุ้น
ท ี่มาประชุมและมีสทิธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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มตท่ีิลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 498,980,022 99.8595 

ไมอ่นมุติั - - 

งดออกเสียง 702,100 0.1405 

รวม 499,682,122 100 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทประจาํปีสิน้สุดวันท ี่ 
 31 ธันวาคม 2558 

  ประธานฯ มอบหมายให้นางสุธิดา สุริโยดร กรรมการบริหาร เป็นผู้ ชี แ้จงรายละเอียดในวาระนี ้                
ให้ท่ีประชมุพิจารณา                         

 นางสธิุดา สริุโยดร กรรมการบริหาร ได้รายงานฐานะการเงินของบริษัทประจําปี 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ 
โดยสรุปดงันี ้ 

  รายได้รวม     3,996.5  ล้านบาท 

  คา่ใช้จ่ายรวม     3,235.9  ล้านบาท 

  กําไรสทุธิ        626.7  ล้านบาท  

  สนิทรัพย์รวม           11,677.6  ล้านบาท 

  หนีส้นิรวม                 5,039.8  ล้านบาท 

  สว่นของผู้ ถือหุ้น            6,637.7  ล้านบาท 

  กําไรตอ่หุ้น           0.71  บาท  

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ              0.76  เท่า 

  มลูคา่หุ้นตามบญัชี          6.69  บาท/หุ้น 

 นายอฏัฐ์ อัศวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า งบการเงินได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ผู้ถอืห ุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเหน็ดังนี ้
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ผู้ถอืห ุ้น  : จากงบดลุจะเห็นว่าหนีสิ้นรวมเพ่ิมขึน้จาก 1,891 ล้านบาท เป็น 5,039 ล้านบาท                   
ขอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

กรรมการบริษัท : หากพิจารณาตามงบการเงินจะเห็นวา่ทรัพย์สนิรวมมีมลูค่า 11,677 ล้านบาท มีการเติบโตขึน้
ประมาณ 4,000 ล้านบาท จากปี 2558 สว่นหนึง่มาจากการกู้ ยืมประมาณ 3,000 ล้านบาท  
ผู้ถอืห ุ้น : ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารท่ีมีจํานวน 80 ล้านบาท ขอให้กรรมการชีแ้จง
รายละเอียดเพ่ิมเติมด้วย 

กรรมการบริษัท : ตามปกติบริษัทจะจ่ายโบนัสให้กับพนักงานและผู้ บริหารในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป                   
แต่ทัง้นี ้มีบางส่วนท่ีไม่ได้ตัง้ค้างจ่ายเอาไว้ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติท่ีผ่านมาของบริษัทฯ สําหรับปี 2558 คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรทําให้ถูกต้อง คือการจ่ายโบนัสสําหรับงวดการดําเนินงานในปีใดก็ควรเป็นค่าใช้จ่าย           
ในปีนัน้ๆ จงึได้มีการตัง้ค้างจ่ายในสว่นของโบนสัไว้ให้ครบถ้วน แตเ่น่ืองจากเป็นปีแรกท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขจึงสงูกว่า
ปกติ กลา่วคือ มีค่าโบนสัในปี 2557 และ 2558 อยู่ในบญัชีดงักลา่ว สําหรับเงินบําเหน็จท่ีจ่ายเม่ือลาออกจากงาน เป็น
เง่ือนไขของบริษัทฯท่ีได้กําหนดไว้ว่าจะมีการจ่ายบําเหน็จให้แก่พนกังานเม่ือลาออกจากงาน โดยในปี 2558 มีการจ่าย
บําเหน็จผู้ บริหารท่ีลาออกจํานวนรวม 21 ล้านบาท ซึ่งเงินจํานวนนีไ้ด้มีการตัง้เข้าไปอยู่ในส่วนประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนกังานอยู่แล้ว จงึไมไ่ด้มีผลกระทบต่องบกําไรขาดทนุ โดยสรุปคือ คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารจํานวน 80 ล้านบาท มีจํานวนสงูกว่าปกติเน่ืองจากมีค่าโบนสัของปี 2557 และ 2558 รวมอยู่ด้วย รวมทัง้เงิน
คา่บําเหนจ็ ซึง่หากปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารออก คา่ใช้จ่ายสว่นนีก็้ไม่มี 

ประธานฯ   : ขอชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ในปี 2559 บริษัทได้มีการตัง้สํารองเร่ืองเงินโบนสัไว้ถกูต้องตามหลกัการ
ทางบญัชีแล้ว  การจ่ายโบนสัก็ควรจ่ายตามปีท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ ปี 2558 เป็นปีแรกท่ีมีการตัง้สํารองจงึทําให้ตวัเลขสงูกว่า
ปกติ หลงัจากนัน้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่ไปแล้ว ประธานฯ จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มตทิ ี่ประชุม : ห ลั งจ าก ที่ ป ร ะชุม ไ ด้ พ ิ จ ารณ าแ ล้ ว  ที่ ป ร ะชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ต ิ งบ แ ส ด งฐาน ะก าร เ งิน                
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2558  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จาํนวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถือหุ้นท ี่มาประชุมและมีส ิทธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
 

มตท่ีิลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 498,990,546 99.8583 

ไมอ่นมุติั - - 

งดออกเสียง 708,100 0.1417 

รวม 499,698,646 100 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา                         

 เลขานุการท่ีประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจ่ายจากกําไร
สะสม คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 248,002,544.25 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2559            
โดยจะจ่ายเม่ือได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 แล้ว  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะกําหนด Record Date และวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลหลงัจากผา่นการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ผู้ถอืห ุ้นมีข้อซ ักถามหรือแสดงความเหน็ดังนี ้

ผู้ถอืห ุ้น :  เน่ืองจากในการประชุมครัง้นีบ้ริษัทไม่ได้กําหนดวัน XD ซึ่งทําให้เกิดประเด็นข้อสงสัย          
และเกิดความเข้าใจผิดแก่นักลงทุนและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้ นของบ ริษัทได้  ทัง้ นี  ้บริษัททั่วไปใน                   
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะประกาศไปพร้อมกบัวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเลย จึงขอสอบถามถึงเหตผุลและอยากทราบว่าบริษัทยงั
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครัง้อยู่หรือไม ่ 

ประธานฯ  : ชีแ้จงว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่ได้
ประกาศวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธ์ิผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทรอให้ 
ผู้ ถือหุ้นอนุมัติก่อน เน่ืองจากทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขอให้แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน
หลงัจากวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว เพราะว่าผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลเป็นคนละกลุ่มกบัผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับเงินปัน
ผล บริษัทฯจึงได้ปฏิบติัตาม  แต่ก็มีข้อสงสยัจากผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการก็จะรับไว้พิจารณา สําหรับเร่ืองการจ่ายเงินปัน
ผลปีละ 2 ครัง้นัน้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับผลประกอบการของบริษัท หากบริษัทมีผลกําไรเป็นไปตาม
เปา้หมายท่ีได้ตัง้ไว้ก็จะนําไปพิจารณา 

ผู้ถอืห ุ้น  : ปี 2557 มีกําไรตอ่หุ้น 0.52 บาท จ่ายเงินปันผล 0.35 บาท/หุ้น แตปี่ 2558 มีกําไรตอ่หุ้น 0.71 
บาท แตจ่่ายเงินปันผล 0.25 บาท/หุ้น ขอสอบถามเหตใุดจงึจ่ายน้อยลง  

ประธานฯ   : คณะกรรมการพิจารณาจากผลกําไรเฉพาะบริษัทซึง่มีกําไร 447 ล้านบาทไมร่วมกบั               
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลก็จะประมาณ 55.44 % ซึง่จะใกล้เคียงกนั และจํานวนผู้ ถือหุ้น              
ของบริษัทเพ่ิมขึน้จากเดิมเป็น 992,010,177 หุ้น รวมทัง้จะต้องจดัเตรียมเงินลงทนุไว้สําหรับธรุกิจท่ีจะดําเนินการใน
อนาคต 

  หลงัจากนัน้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่ไปแล้ว ประธานฯ จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มตทิ ี่ประชุม : หลังจากที่ประชุมได้พ ิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี  2558 ตามรายละเอ ียดที่คณะกรรมการได้เสนอทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถือหุ้นท ี่มาประชุมและมีส ิทธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
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มตท่ีิลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 459,150,646 91.8855 

ไมอ่นมุติั 40,538,000 8.1125 

งดออกเสียง 10,100 0.0020 

รวม 499,698,746 100 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผู้จดัการและในฐานะผู้ รับมอบอํานาจจาก
ผู้ ถือหุ้น เป็นประธานท่ีประชมุ เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ                          

  นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผู้จดัการ และประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชุม
เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา                         

  เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวติัของคณะกรรมการในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.mk.co.th)  และมีรายละเอียดในหนังสือรายงานประจําปี 2558 ระบุอยู่ในหัวข้อคณะกรรมการและท่ี
ปรึกษาฯ หน้า 14 ถึง 23 กรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
จํานวน 4 ท่าน คือ 

   1. นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ   

   2. นายฟิลปิวีระ บนุนาค         
   3. นายศกัด์ิศรี พฤฒิธรรมกลู   
   4. นายอฏัฐ์ อศัวานนัท์  

  นอกจากนี ้นางสาวชติุมา ตัง้มติธรรม และนางอญัชนั ตัง้มติธรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ของ
บริษัท ในระหว่างวาระตัง้แต่วนัท่ี 16 มิถนุายน 2558 ซึง่คณะกรรมการของบริษัทยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้บคุคลท่ีเหมาะสมเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีว่างดงักลา่ว 

  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ใหม่อีกวาระหนึง่ 

  และยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 คน  โดยสงวนตําแหน่ง
กรรมการของนางสาวชุติมา ตัง้มติธรรม และนางอัญชัน ตัง้มติธรรม ท่ีได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ก่อนและ                   
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มอบอํานาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้บุคคลท่ีเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีว่างนี ้
ตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มติท ี่ประชุม :     หลังจากท ี่ประชุมได้พ ิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ให้กรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอ ียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถือหุ้นท ี่มาประชุมและมีสทิธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
 

กรรมการ 
อนมุติั ไม่อนมุติั งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ(%) คะแนนเสียง ร้อยละ(%) คะแนนเสียง ร้อยละ(%) 

1
 
นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ 489,339,490 97.9269 10,352,400 2.0717 6,856 0.0014 

2
 
นายฟิลิปวีระ บนุนาค 488,608,890 97.7807 11,073,000 2.2159 16,856 0.0034 

3
 
นายศกัด์ิศรี พฤฒิธรรมกลู 488,608,890 97.7807 11,073,000 2.2159 16,856 0.0034 

4 นายอฏัฐ์ อศัวานนัท์ 488,610,290 97.7807 11,073,000 2.2159 16,856 0.0034 

 
และที่ประชุมมีมติยืนยนัให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 12 คน  โดยมีรายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สทิธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 488,620,290 97.7827 

ไมอ่นมุติั 11,077,056 2.2167 

งดออกเสียง 2,800 0.0006 

รวม 499,700,146 100 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเบืย้ประชุมคณะกรรมการปี 2558 เพ ิ่มเตมิ 

 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา                  

 เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ปี 2558 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัเบีย้ประชมุคณะกรรมการไว้
ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท โดยกําหนดการประชุมจํานวน 6 ครัง้ แต่เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทีมผู้บริหารจึงมี
การประชมุเพิ่มขึน้รวมเป็น 15 ครัง้ มีเบีย้ประชมุตามท่ีกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชมุจํานวน 1,385,000  บาท 
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ดงันัน้ จึงทําให้มีค่าเบีย้ประชมุเกินจากท่ีได้รับอนมุติัจํานวน 585,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอ
ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้บริษัทจ่ายเบีย้ประชมุคณะกรรมการปี 2558  เพ่ิมเติม  

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มตทิ ี่ประชุม : หลั งจากท ี่ ป ร ะชุม ได้ พ ิ จ ารณาแ ล้ ว  ที่ ป ร ะชุมมี มติอ นุ มั ต ิ ให้ บ ริษั ท จ่ าย เบี ้ยป ร ะชุ ม
คณะกรรมการปี 2558  เพ ิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท ัง้หมดของผู้ ถ ือหุ้นท ี่มาประชุมและมีสิทธ ิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้
 

มตท่ีิลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 499,618,234 99.9831 

ไมอ่นมุติั 20,756 0.0042 

งดออกเสียง 63,856 0.0128 

รวม 499,702,846 100 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการจ่ายบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา     

 เลขานุการท่ีประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน ซึ่งเท่ากับปี 2557   
โดยคํานวณตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2558 ของกรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้สิน้ 20 
ท่าน คิดเป็นเงินบําเหน็จรวม 2,432,000 บาท (ปี 2557 จํานวนเงินบําเหน็จรวม 2,820,000 บาท) 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มตทิ ี่ประชุม : หลังจากที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว ที่ประชุมมีมตอินุมัตใิห้บริษัทจ่ายบาํเหน็จกรรมการ
ประจาํปี 2558 โดยมีรายระเอ ียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อย
กว่าสองในสามของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถ ือหุ้นท ี่มาประชุมและมีสทิธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 499,614,234 99.9823 

ไมอ่นมุติั 14,756 0.0030 

งดออกเสียง 73,856 0.0148 

รวม 499,702,846 100 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจาํปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา      
 เลขานุการท่ีประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัให้บริษัทจ่ายเงินคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ ในอตัราเดียวกบัปี 2558 ตามรายละเอียด ดงันี ้ 
 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ มีอตัราเบีย้ประชมุ ดงันี ้
  - ประธาน    15,000 บาทตอ่ครัง้ 
  - กรรมการทา่นละ  10,000 บาทตอ่ครัง้ 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
มตทิ ี่ประชุม : หลั งจากท ี่ ป ร ะชุม ได้ พ ิ จารณาแ ล้ ว  ที่ ป ร ะชุมมีมติอ นุ มั ต ิ ใ ห้ บ ริษั ท จ่ าย เบี ้ย ป ร ะชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ  โดยมีรายละเอ ียดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถอืห ุ้นที่มาประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 499,598,734 99.9791 

ไมอ่นมุติั 30,756 0.0062 

งดออกเสียง 73,856 0.0148 

รวม 499,703,346 100 

วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าตอบแทนประจาํปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอัฏฐ์ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด 
ในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา                     

 นายอัฏฐ์ อัศวานันท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ           
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีดงันี ้

      รายช่ือผู้สอบบญัชี                  เลขท่ีรับอนญุาต  
    1.  นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 
    2.  นายสกิุจ วงศ์ถาวราวฒัน์ 7816 
    3.  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ 5752 
    4.  นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ 9832 
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 ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และยงัไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบญัชีงบการเงินของ
บริษัท และบริษัทย่อยมาก่อน  

 ค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,440,000 บาท  
ค่าสอบบัญชีเพ่ิมขึน้  250,000 บาท  เม่ือเปรียบเทียบกับปี  2558 เน่ืองจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จํานวน                 
2 บริษัท จงึมีปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มตทิ ี่ประชุม : หลังจากที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว ที่ประชุมมีมตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2559  

และกําหนดเงิน ค่าตอบแทนให้แ ก่ผู้ สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียง 

ข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืห ุ้นท ี่มาประชุมและมีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 499,622,734 99.9839 

ไมอ่นมุติั 46,756 0.0094 

งดออกเสียง 33,856 0.0068 

รวม 499,703,346 100 
 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทข้อ 41 เปลี่ยนตราของบริษัท 

 ประธานฯ มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา                         

 เลขานุการท่ีประชุม ชี แ้จงต่อ ท่ีประชุมว่า  เน่ื องจากบ ริษัทได้ มีการเป ล่ียน  Logo ของบ ริษัท                   
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร ซึ่งได้เร่ิมใช้มาตัง้แต่เดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงมี
ความเห็นว่าควรเปล่ียนตราประทับของบริษัทให้เป็นรูปแบบเดียวกับ Logo ใหม่ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 41 เพ่ือเปล่ียนตราของบริษัทดงันี ้

 ข้อ 41 ตราของบริษัทให้ใช้ดงัท่ีประทบัไว้นี ้
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โดยแก้ไขช่ือภาษาองักฤษเป็นดงันี ้“M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

มตทิ ี่ประชุม : หลังจากที่ประชุมได้พ ิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัต ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ  41 
เปลี่ยนตราของบริษัท  โดยมีรายละเอ ียดตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงท ัง้หมดของผู้ถือหุ้นท ี่มาประชุมและมีส ิทธ ิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

อนมุติั 499,662,734 99.9919 

ไมอ่นมุติั - - 

งดออกเสียง 40,612 0.0081 

รวม 499,703,346 100 

 

วาระที่ 11 พจิารณาเรื่องอ ื่นๆ   

ผู้ถอืห ุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเหน็ดังนี ้

ผู้ถอืห ุ้น : บริษัทจะมีโครงการตามแนวรถไฟฟ้าฯหรือมีแนวโน้มท่ีจะขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดบ้าง
หรือไม ่

กรรมการบริษัทฯ   : เนื่องจากโครงการหลกัๆ ของบริษัทจะเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ยงัไม่มีโครงการ
คอนโดมิเนียม จึงไม่มีโครงการท่ีติดรถไฟฟ้าฯ ส่วนการขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดก็จะมีการพิจารณาแต่ก็ต้องดู
ความพร้อมของทีมงานด้วย สําหรับในตอนนีจ้ะเน้นโครงการในกรุงเทพมหานคร เป็นหลกั  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมจากท่ีกลา่วมา  

    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณา และในวาระนีไ้ม่มีเร่ืองใดท่ี
เสนอเพ่ือขอให้ท่ีประชมุลงมตแิตอ่ย่างใด 

    ประธานฯ ท่ีประชุม จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีเข้าร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุกิจการของ
บ ริษัทมาด้วยดี โดยตลอด  หากมีผู้ ถือหุ้ น ท่านใดมี ข้อ เสนอแนะเพ่ิม เติม  สามารถเสนอเพ่ิม เติม เข้ามา                   
ได้ท่ี www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166666 และกลา่วปิดการประชมุ 
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ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
  ลงช่ือ.............................................................ประธานท่ีประชมุ 
                                                                        ( นายสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ ) 
 
 
 
 
  ลงช่ือ.............................................................เลขานกุารท่ีประชมุ 
                                                                        ( นายณัฐพสธร   นนทจติต์ ) 


