
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครัง้ที่ 1/2558 

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ณ หองนพวงศ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวนิ ทาวเวอร 

เลขที่ 88 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายณัฐพสธร นนทจิตต กรรมการและเลขานุการบริษัท เปนเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุม
ไดแจงตอที่ประชุมวา ในขณะนี้ มีผูถือหุนของบริษัทมาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะแลว
จํานวน 208 ราย นับเปนจํานวนหุนได 418,404,284 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 860,384,157 หุน คิดเปนรอยละ 
48.63 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว และกอนที่จะเริ่มการประชุมตาม
ระเบียบวาระ เลขานุการที่ประชุมไดแนะนํากรรมการของบริษัทที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. นายสุเทพ  วงศวรเศรษฐ  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายฟลิปวีระ บุนนาค   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 3. นางสุธิดา  สุริโยดร   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 4. นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล  กรรมการ 
 5. นายณัฐพสธร นนทจิตต  กรรมการและเลขานุการบริษัท 
 6. นางมาลัย  รัชตสวรรค  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นายชัยยพล  ทิมสุธีพันธ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน กรรมการที่ไมเขารวมประชุม คือ นายอัฏฐ  อัศวานันท  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภาระกิจไปตางประเทศ 
 ผูทําหนาที่เปนคนกลาง และเปนผูทําหนาที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน ไดแก ที่ปรึกษากฎหมาย
นายศักดิ์ชัย วิรุฬหชีว จาก บริษัท สํานักงานกฎหมายบรรจงแอนดวิทยา จํากัด  
 และเลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ขั้นตอนการลงมติในแตละวาระของที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผูถือหุนจะปฏิบัติดังนี้ 

 1. ผู ถือหุนมีสิทธลิงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ตนถืออยู และผูถือหุนหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเหน็ดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น 

 2. การลงมติในแตละวาระ จะใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปดเผย ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติหรือเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการ
บริษัท  

 3. ถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือคัดคาน หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงมติ
และลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทไดแจกใหทานผูถือหุนตอนที่ลงทะเบียนกอนเขาประชุมแลว 
และขอใหเขียนดวยปากกา  
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 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนําจํานวนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ไปหัก
ออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สวนที่เหลือจะถือวา
เปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย  

 5. การลงมติในแตละวาระของการประชุม ประธานฯ จะมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุม           
เปนผูชวยสอบถามมติจากที่ประชุมและแจงผลการลงมติใหผูถือหุนทราบในแตละวาระตอไป   

  ทั้งนี้กอนลงมตใินแตละวาระ บริษัทจะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดซักถาม หรือแสดงความเห็น 
ในประเด็นที่เกีย่วของกับวาระนั้นๆ โดยขอใหผูถอืหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็นกรุณาแจงชื่อ-นามสกุล 
ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
  เลขานุการที่ประชุมไดเรียนเชิญนายสุเทพ วงศวรเศรษฐ ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานที่ประชุม
เพื่อกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
  ประธานฯ ไดแนะนําผูบรหิารที่เขารวมประชุมมีดังนี ้
   1. นายฟลิปวีระ  บุนนาค กรรมการและกรรมการบริหาร 
   2. นางสุธิดา  สุริโยดร กรรมการและกรรมการบริหาร 
   3. นางสาวดุษฎี  ตันเจริญ รองกรรมการผูจัดการสายกอสราง การขายและการตลาด 
   4. นายศักดินา  แมนเลิศ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายกอสราง 
  ตอจากนั้นไดกลาวเปดประชุมและมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําปของบริษทั ครั้งที่ 1/2558  
 ประธานฯ แจงวา บริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 
ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ใหกับผูถอืหุนทกุทานพรอมกบัหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษัท  (www.mk.co.th) แลว ดังนั้นจงึขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารบัรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 
- ไมมีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความเห็น 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 

28 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี ้
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ            400,061,084           95.62 
ไมอนุมัติ - - 
งดออกเสียง 18,343,200 4.38 

รวม           418,404,284           100.00 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนในบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานบริษัทฯ ใน 6 เดือนแรก 
ของป 2558 ซึ่งสรุปพอสังเขปดังนี้ 
  รายไดจากการขาย 795.8 ลานบาท, รายไดรวม  805 ลานบาท, กําไรสุทธิ 35.6 ลานบาท, อัตราสวน 
กําไรขั้นตน 34.35%, อัตราสวนกําไรสุทธิลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปแรกของป 2557  
 งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2557  ทรัพยสินรวม 8,361 ลานบาท, หนี้สินรวม 2,891 ลานบาท, สวนของ 
ผูถือหุน 5,470 ลานบาท มูลคาทางบัญชี 6.36 บาท/หุน ในไตรมาสที่ 1/2558 มีกําไร 0.04 บาท เมื่อปรับปรุงมูล 
คาทางบัญชีแลวจะเทากับ 6.15 บาท/หุน  
 สรุปขอมูลทางการเงิน  

ลานบาท ทรัพยสิน หนี้สิน สวนผูถือหุน ผลตอบแทน ROE (%) 
ก เงินสด 1,000 1,000 0 0 0 
ข ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย : 

โครงการอสังหาริมทรัพย 
ระหวางพัฒนา 
ที่ดินรอการพัฒนา 
รวม 

 
4,700 

 
1,660 
6,360 

 
 
 
 

1,890 

 
 
 
 

4,470 

 
 
 
 

430 

 
 
 
 

9.6% 
ค สนามกอลฟ 700 0 700 12 1.7% 
ง ทรัพยสินอื่น 300 0 300 0 0.0% 
รวมทั้งส้ิน  8,360 2,890 5,470 442 8.1% 
  
 บริษัทมีเปาหมายวาจะมีโครงสรางทางการเงินแบบ Conservative อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตํ่า 
มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนปานกลางและมุงพัฒนาแบรนด MK : ชวนชื่น ซึ่งสรุปเปนแผนธุรกิจไดดังนี้ 

1. เนนพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยแนวราบ เนื่องจากบริษัทมีบุคคลากรที่มีประสบการณอยูแลว 
2. ขยายแบรนด “ชวนชื่น”  
3. รักษากําไรในสวนของการพัฒนาที่อยูอาศัย 
4. เพิ่มสัดสวนรายไดจากคาเชา ในการที่จะขยายการเตบิโต จําเปนตองมีการตอยอดธุรกิจออกไป  

เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีรายไดไมสม่ําเสมอ สาเหตุมาจากปจจัยหลายดาน เชน เรื่องการหาซื้อที่ดินมา
พัฒนาเพื่อขายออกไปเรื่อยๆ เรื่องเงื่อนเวลาของการขาย และเรื่องภาวะตลาด เปนตน ทางบริษัทจึงพิจารณาที่ 
จะขยายธุรกิจใหมีรายไดประจําและคอนขางแนนอน โดยเฉพาะธุรกิจประเภทใหเชา เพื่อใหเกิดความสมดุลในดาน
โครงสรางรายไดของบริษัท 

5. ปรับเปลี่ยนทรัพยสินที่ใหผลตอบแทนต่ําไปเปนทรัพยสินที่สรางรายไดที่สูงขึ้นและตอเนื่อง  
ปจจุบันบริษัทมีทรัพยสินที่รอการพัฒนาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด ในป 2557 บริษัทมี 
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รายไดจากการขาย 2,347 ลานบาท มีโครงการระหวางพัฒนามูลคา 4,696 ลานบาท และมีที่ดินรอการขายมูลคา 
1,661 ลานบาท ซึ่งสรุปไดวาบริษัทมีอัตราสวนโครงการระหวางพัฒนาตอยอดขายอยูที่ 2 เทา เมื่อเปรียบเทียบ
ที่ดินที่รอการขายตอยอดขายจะเทากับ 70%  ในขณะที่คาเฉล่ียของอุตสาหกรรมจะอยูที่ 9-10% แสดงใหเห็นวา
ที่ดินรอการขายและไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทมีเปนจํานวนมาก จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนํามาพัฒนาและใสเขา
ไปในแผนธุรกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนคือ เปลี่ยนทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายไดใหมีรายไดเขามามีผลตอบแทน
สูงขึ้น และทําใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อขยายธุรกิจตอไปในอนาคต 

6. รักษาวินัยทางการเงิน ปจจุบันอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E RATIO) อยูที่ 0.60 เทา  
 เลขานุการที่ประชุมไดแนะนํา นางสาวพรศริน เมธีวัชรานนท กรรมการผูจัดการ บริษัท พรอสเพค 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด เปนผูใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของพรอสเพค 
 นางสาวพรศริน เมธีวัชรานนท ใหขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท จํากัด (พรอส
เพค) ดําเนินธุรกิจพัฒนาและใหบริการเชาอาคารคลังสินคา และโรงงานใหเชา ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ต้ังอยู
ที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
 โดยมีสิทธิการเชาพื้นที่คลังสินคา และโรงงาน 60,871 ตารางเมตร และสิทธิการเชาที่ดินเปลา 365 ไร 
และรับบริหารคลังสินคา และโรงงานบนพื้นที่ 76,784 ตารางเมตร  
 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน “BFTZ” ต้ังอยูบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 23 เปนอาคารคลังสินคา 
และโรงงานใหเชา สิทธิการเชามีระยะเวลา 24 ป และจะขยายเวลาไดอีก 14 ป ซึ่งอยูระหวางการเจรจา  
 อาคารคลังสินคาและโรงงานมี 4 แบบ คือ 1. อาคารโรงงาน Stand Alone, 2.อาคารคลังสินคาแบบ 
Ground Level, 3. อาคารโรงงาน Mini Factory, 4. อาคารคลังสินคาแบบยกพื้น Raised Floor 

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มีพื้นที่ทั้งหมด 993.5 ไร แบงเปนพื้นที่สาธารณูปโภค 296 ไร และพื้นที่ 
พัฒนาคลังสินคาและโรงงาน 697.5 ไร โดยสรุปผังของโครงการฯ ณ 30 มิถุนายน 2558 ไดดังนี้ 
 - เชาที่ดินระยะยาว    ที่ดิน 200.6 ไร อาคาร 200,000 ตารางเมตร 
 - พัฒนาเพื่อเชา (สรางเสร็จแลว) ที่ดิน 130.6 ไร  อาคาร   137,655 ตารางเมตร 
 - พัฒนาเพื่อเชา (ระหวางกอสราง) ที่ดิน     8.7 ไร อาคาร      6,698 ตารางเมตร 
 - ที่ดินพัฒนาอาคารใหเชาในอนาคต ที่ดิน  357.6 ไร อาคาร 320,000 ตารางเมตร ปจจุบันนี้ก็ไดมี
การรวมทุนกับทาง TICON ไปแลว 150 ไร อาคาร 120,000 ตารางเมตร ก็จะเหลือที่ดินรอการพัฒนาอยูที่ 207.6 ไร  
 โครงการฯ เริ่มในป 2552 มีพื้นที่คลังสินคา 12,947 ตารางเมตร ณ ปจจุบัน มีพื้นที่ทั้งที่สรางเสร็จแลว
และอยูระหวางกอสราง 144,258 ตารางเมตร  อัตราการเชาอยูที่ 91% ซึ่งจะสูงกวาอัตราการเชาของตลาดที่อยู
ประมาณ 75% และตั้งแตป 2555 อัตราการเชาจะเกิน 90% มาโดยตลอด 
 จุดเดนของโครงการฯ คือ 
 - ทําเลที่ต้ัง เนื่องจากโครงการฯ ต้ังอยูใกลสถานที่สําคัญทางโลจิสติกสตางๆ เชน สนามบิน และทาเรือ 
และอยูใกลกรุงเทพฯ  
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 - เปนพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ พื้นที่สีมวงที่สามารถตั้งโรงงานได 
 - เปนเขตประกอบอุตสาหกรรมทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)  
 - ใกลเขตนิคมอุตสาหกรรมเกาที่ไมมีพื้นที่ขยาย เชน บางพลี บางปู  
 หลักบริหารความเสี่ยง เพื่อลดภาวะการกระจุกตัวของรายไดที่มาจากอุตสาหกรรมหนึ่ง ดวยฐานผูเชา 
ที่หลากหลาย ลดความไมแนนอน และความผันผวนของกระแสเงินสดเนื่องจากฐานผูเชาที่หลากหลาย จึงจําแนกได
ดังนี้ 
 1. จําแนกตามวัตถุประสงคการเชา  
  - มีความสมดุลยระหวางสัดสวนผูเชาที่เปนผูเชาอาคารโรงงานและผูเชาคลังสินคา 
  - เนื่องจากตนทุนการยายฐานการผลิตที่สูง ฐานผูเชาอาคารโรงงานมักเปนผูเชาที่จะอยูนาน 
     และสรางความมั่นคงดานกระแสเงินสด 
  บริหารใหการเชาแบบโรงงานเกิน 50% เนื่องจากผูเชาจะเชาเปนระยะเวลานาน มีการตออายุสัญญา 
และไมยายออกไปงาย ปจจุบันมีโรงงาน 57% รองลงมาคือคลังสินคาและบริการ 
 2. จําแนกตามเชื้อชาติของผูเชา เชื้อชาติที่หลากหลายของผูเชาจะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ผูเชาหลักคือเชื้อชาติญี่ปุน 38% รองลงมาคือไทย และยุโรปตามลําดับ 
 3. จําแนกตามอุตสาหกรรมผูเชา โครงการฯ มีอุตสาหกรรมของผูเชาที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจาก
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เชน โลจิสติกส, เครื่องจักรและเหล็ก, อะไหลรถยนต เปนตน 
 โครงการฯ ไดรับความไววางใจจากบริษัทใหญ เชน Panasonic, Takara, PCG (กลุม CPC) ฯลฯ ซึ่ง 
ลวนแตเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีความแข็งแกรงทางธุรกิจ เปนตน 
 นอกจากนี้ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสุธิดา สุริโยดร กรรมการและกรรมการบริหาร เปนผูชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมไดรับทราบและพิจารณา                         
  นางสุธิดา สุริโยดร ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทจะเขาลงทุนในบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(“พรอสเพค”) โดยการซื้อหุนสามัญทั้งหมดในพรอสเพคจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.- บาท 
คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของพรอสเพคจากผูถือหุนเดิมของพรอสเพค ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับบริษัท ในราคาหุนละ 10.- บาท รวมเปน 1,200,000,000.- บาท โดยบริษัทจะชําระราคาซื้อขายหุนดังกลาวดวย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 131,626,020 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท โดยกําหนดมูลคาหรือราคา       
หุนสามัญของบริษัทไวที่หุนละ 6.15 บาท รวมเปน 809,500,023.- บาท และชําระดวยเงินอีกสวนหนึ่งจํานวน 
390,499,977.- บาท  
  ภายหลังการแลกหุน หุนทั้งหมดของบริษัทคือ 992.01 ลานหุน สวนของผูถือหุนคือ 6,100.2 ลานบาท 
สัดสวนของผูถือหุนเดิมของพรอสเพคที่ถือหุนของบริษัท 13.27% อัตราสวนการแลกหุนพรอสเพค 1 หุน ตอ MK 
1.626 หุน  
  ขอใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินของพรอสเพค ในครึ่งปแรกของป 2558 ซึ่งผานการสอบทาน 
จาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จะเห็นวา พรอสเพคมีกําไรสุทธิ 44 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับหกเดือนแรกของป 2557 ซึ่งมีผลขาดทุน 42.6 ลานบาท มูลคาตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2558 อยู
ที่ 8.19 บาทตอหุน สูงขึ้นจาก 7.82 ณ สิ้นป 2557 นอกจากนี้หากมีการปรับสิทธิการเชาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
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ตามราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท ที.เอ มาเนจเมนท คอรโปเรชั่น จํากัด มูลคาตามบัญชีก็จะเปน 15.18 
บาทตอหุน ทั้งนี้ที่คณะกรรมการพิจารณาราคาหุนของพรอสเพคในราคาที่ 10 บาท เปนมูลคาตามบัญชี ณ สิ้น
ไตรมาสแรกของป 2558 และมีการปรับปรุงขอมูลบางสวนแลว 
  ประโยชนจากการลงทุนในพรอสเพค  คือ บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากธุรกิจการขาย
อสังหาริมทรัพยเพียงอยางเดียว มีรายไดจากการเชา ซึ่งเปนธุรกิจที่มีการเติบโตตอเนื่อง ลดแรงกดดันเรื่องการหา
ที่ดินเพื่อพัฒนาสําหรับโครงการในอนาคต และการชําระคาหุนของพรอสเพค โดยวิธีการออกหุนใหม บริษัทจายเงิน
สดเพียงรอยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด 1,200 ลานบาท  
  โดยการเขาทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศที่เกี่ยวของ ซึ่งมี
ขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 17.09 โดยเปนการคํานวณตามเกณฑมูลคาของสินทรัพย โดยอางอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบการเงินของพรอสเพคสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
ซึ่งมีขนาดรายการเกินกวารอยละ 15 แตตํ่ากวารอยละ 50 จึงถือเปนรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทไดจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมทั้งไดจัดสงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยใหผูถือหุนทราบแลว และเนื่องจากบริษัท
จะตองจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทในครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  และการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชําระราคาซื้อขายหุนบางสวนใหแกผูถือหุนเดิมของพรอสเพค ดังนั้น ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาลงทุนใน
พรอสเพคดังกลาว 
  นอกจากรายละเอียดสําคัญที่ไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบแลว ผูถือหุนสามารถพิจารณารายละเอียดอื่นๆ  
ไดจากสารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย ที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
ผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : - เนื่องจากพรอสเพคเปนเจาของสิทธิการเชาที่ดินระยะเวลา 24 ป และอยูระหวางดําเนินการ 
   ตอสัญญาอีก 14 ป จึงอยากทราบความมั่นใจวาจะไดรับการตอสัญญาหรอืไม ทางพรอสเพค 
   ไดมีการคํานวณจุดคุมทุนไวในปใด 
   - จากงบการเงินที่นําเสนอ ครึ่งปแรกของป 2557 ขาดทุน 42 ลานบาท เปรียบเทียบกับครึ่งป 
   แรกป 2558 มกีําไร 44 ลานบาท เนื่องจากมีการขายสินทรัพยบางสวน หากดําเนินการธุรกิจ 
   ปกติ จะมีแนวทางในการสรางรายไดและกําไรอยางไร เนื่องจากธุรกิจการสรางโรงงาน และ 
   คลังสินคาใหเชามีการแขงขันสูงอีกทั้งมีคูแขงขันอยาง WHA และ TICON  
นางสาวพรศริน : เรื่องการตอสัญญานัน้เคยมกีารตอไปแลว 2 ครั้ง และมีความมั่นใจวาจะตอสัญญาไดคอนขางสูง 
เมธีวัชรานนท  และไดคํานวณตามสมมุติฐานท่ีไดต้ังไวจะคุมทุนภายในปที่ 12 ธุรกิจของพรอสเพคจะดูคลาย 
กรรมการผูจัดการ  กับของ WHA TICON หรือ TPARK แตกลุมเปาหมายของกลุมนี้จะเปนผูเชารายใหญ ซึง่จะ 
พรอสเพค  แตกตางกับกลุมเปาหมายของพรอสเพคที่จะใหความสําคัญกลับกลุมผูเชารายยอย และมีความ 
   ยืดหยุนในเรื่องของพืน้ที่ใหเชา มีทั้งพื้นทีข่นาดใหญ ไปจนถึงพื้นที่ขนาดเล็ก 500 ตารางเมตร  
   ดวย ซึ่งนาจะแขงขันกับคูแขงได ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังเปนประเทศที่นักลงทุนใหความสนใจ 
   เขามาลงทุน ประกอบกับทําเลที่ต้ังของโครงการฯ อยูใกลกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีบริการทั้ง 
   แบบประกอบอตุสาหกรรมทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)  
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ผูถือหุน : เนื่องจากทรัพยสินที่ลงทุนไปมีทั้งอาคารโรงงาน คลังสนิคาซึ่งเปนสินทรัพยถาวร หากครบ 
   กําหนดสัญญาเชา ทรัพยสินเหลานี้จะตองยกใหแกเจาของที่ดินดวยหรือไม หากเจาของที่ดิน 
   ไมตอสัญญาแลวนําไปใหผูอืน่เชาจะทําไดหรือไม ผลประกอบการจะเปนอยางไร และชวงสิ้นป 
   ที่ผานมา Book Value จะอยูประมาณ 8 บาทตอหุน แตนําหุนมาแลกในราคาที่ 10 บาท 
 
 และประธานฯ ไดมอบหมายใหนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) 
หนึ่งในผูถอืหุนของพรอสเพค และเปนกรรมการของพรอสเพค เปนผูชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม            
นายวรสิทธิ ์ : - โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ไดรับความสนใจจากบริษัทใหญๆ อยาง TICON เซงพื้นที ่
โภคาชัยพัฒน ของโครงการไปแลว 200 ไร และมีการเซ็นสัญญารวมทุนอีก 150 ไร ซึ่งทําเลที่ต้ังในโซน 
กรรมการพรอสเพค บางนา-ตราด หลังจากเหตุการณน้ําทวมก็ไดรับความสนใจอยางมากโดยเฉพาะฝงเขาเมือง  
   พรอสเพคกอต้ังในป 2552 นโยบายหลักคือการลงทุน จากคําถามเรื่องการขายทรัพยสิน 
   ออกไป ขอชี้แจงวาเมื่อ 2 ปที่ผานมาเพื่อเปนการลดภาระหนี้จึงขายออกไปใหกับบุคคลที่ 3  
  - หากครบกําหนดสัญญาเชา ทรัพยสินตองยกใหกับเจาของที่เปนเรื่องปกติ และก็มีความ 
  มั่นใจวาจะสามารถตอสัญญาเชาได เนื่องจากเปนพื้นที่สีมวงเขตปลอดภาษี จะประกอบ 
  ธุรกิจตองมีใบอนุญาตจากสวนราชการหลายฝายซึ่งพรอสเพคมีอยูแลว เรื่องที่จะนําที่ดินไป 
  ใหผูเชารายอื่นคงไมมี  
  - ราคา Book Value ที่ 8.19 บาท ณ 30 มิถุนายน 2558 นั้น เมื่อมีการเซ็นสัญญารวมทุนกับ  
  TICON 150 ไร ทําใหพรอสเพคมีกําไรประมาณ 200 ลานบาท ทําให Book Value สูงกวา 
  10 บาทตอหุน และทางบริษัทก็ไดมีการประเมินราคาจากผูประเมินอิสระดวย 
  - ในฐานะผูถือหุนของพรอสเพค การแลกหุนกับทาง MK เพราะเชื่อวาธุรกิจคลังสินคาและ 
  โรงงานใหเชากําลังเปนที่ยอมของนักลงทุนตางประเทศ และเปนธุรกิจที่กําลังเติบโต 
  ขึ้นเรื่อยๆ และทาง MK ก็เปนบริษัทที่มีศักยภาพทั้งทางดานบุคลากร และการเงินจึงเปน 
  การมองแผนงานในระยะยาวมากกวา   
ประธานที่ประชุมฯ : ไดกลาวเพิ่มเติมวา ทางบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาพรอสเพคมีการเติบโตขึ้นคอนขาง 
   ชัดเจนเนื่องจากมีสัญญาเชาอยูแลว และยังไดรวมทุนกับ TICON ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจนี ้
   จึงเห็นวาการแลกหุนในราคาที่ 10 บาท เปนราคาที่ตํ่ากวาราคาประเมิน สําหรับเรือ่งการ 
   ตออายุสัญญาเชาสวนใหญเมือ่ครบกําหนดสัญญาแลวเจาของที่ดินจะตอสัญญาหรือไมขึน้ 
   อยูหลายปจจัยเชน เรื่องภาษี เรื่องหาผูเชารายใหม ซึ่งธุรกจินี้จําเปนตองมีใบอนุญาต 
   ไมใชใครที่จะสามาถทําไดงาย ความเสี่ยงที่จะไมตอสัญญาจึงมีนอยซึ่งทางคณะกรรมการ 
   ก็ไดมีการพิจารณาแลว  
ผูถือหุน : ธุรกิจอสังหารมิทรัพย และธุรกิจเชาคลังสินคาจะทําธุรกิจรวมกันอยางไร และ MK มีความ 
   ชํานาญในการสรางบานจะยังทําธุรกิจนี้อยูหรือไม 
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ประธานที่ประชุมฯ : - เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาธุรกิจใหเชาคลังสินคาและธุรกจิระบบการจัดสงสินคามีอนาคตมาก 
   ในปจจุบัน เนื่องจากนักลงทุนตางชาติจําเปนตองใช แตไมอยากลงทุนเพราะตองใชเงินลงทุน 
   คอนขางมากและระยะยาว และปญหาเรื่องการถือครองทีด่ินที่เปนชาวตางชาติ จึงเห็นวาเปน 
   ธุรกิจที่นาลงทนุ ประกอบกับบริษัทตองการหา ธุรกิจที่มีรายไดประจําเพื่อใหโครงสรางรายไดมี 
   ความเสถียรมากขึ้น จึงเห็นวานาจะทําธุรกิจรวมกันไดและเม่ือมีการเจรจาแลกหุนกับทาง 
   พรอสเพค ทางพรอสเพคก็เหน็ดวยไมตองขายหุนแตจะพฒันาไปดวยกัน 
   - บริษัทมีพื้นฐานทางธุรกิจที่ดีอยูแลว ก็ยังคงทําตอไปเพียงแตจะตอยอดธุรกิจใหมีกําไร 
   เพิ่มขึ้นโดยทางใดทําใหโครงสรางทางการเงินไดผลตอบแทนสูงก็ควรลงทุน สวนโครงสรางทาง 
   ธุรกิจก็ตองมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด 
   เชน ตลาดคอนโดฯ ในปจจบุันมีการแขงขนัที่สูงมากขึ้น 
ผูถือหุน : - ขอทราบเหตผุลที่ใชฐานกําหนดราคาหุน MK ใชมูลคาตามบัญชีเทากับ 6.15 บาทตอหุน แต 
   ทางพรอสเพคใชมูลคาตามบัญชีปจจุบันเทากับ 10 บาทตอหุน ซึ่งเปนคนละฐานกัน และ 
   เมื่อพิจารณาจากงบการเงินยอนหลังต้ังแตป 2555-2557 การที่นําเงินไปลงทุนในพรอสเพค 
   แลวอัตราผลตอบแทนจะคุมคากับเงินที่ลงทุนไปหรือไม จะคุมทุนในปใด ในฐานะนักธุรกิจ 
   ยอมรับไดหรือไม  
ประธานที่ประชุมฯ : - เหตุผลที่ใชกาํหนดราคาหุนของพรอสเพคเปนมูลคาตามบัญชีปจจุบันเนื่องจากดูผลการ 
   ดําเนินงานในอนาคตซึ่งจะเกดิขึ้นไดจริง เนือ่งจากพรอสเพคมีสัญญาเชาที่เกิดขึ้นจริง และ 
   ยังไดเซ็นสญัญากับ TICON อีก อีกทั้งธุรกจิก็เติบโตขึ้นเรือ่ยๆ จึงมีความเชื่อมั่นกับการแลกหุน 
   ในราคานี้ และเห็นวายุติธรรมทั้ง 2 ฝาย โดยเฉพาะวันนีหุ้นของบริษัทตกลงมาอยูประมาณ 
   4 บาทกวา ดังจะเห็นวาราคาหุนของบริษัท Market Price จะตํ่ากวา Book Value คอนขางมาก 
   ราคาจะอยูประมาณ 2-3 บาท มาโดยตลอด แตมาปรับขึ้นในชวงตนปเนือ่งจากมีขาวการ 
   Takeover เมื่อมีการเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนเสร็จราคาก็ลงไปที่ 4-5 บาท และบริษัทก็มี 
   ที่ปรึกษาทางการเงิน และยังใชผูประเมนิอิสระที่รับรองโดยตลาดหลักทรัพยฯ เพือ่ยืนยนัวา 
   ไดมีการศึกษาขอมูลอยางถองแทแลว ซึ่งราคาที่เสนอ 6.15 บาท จึงถือเปนราคาที่เหมาะสมแลว 
   ตามที่ไดแจงไววาจะคุมทุนในปที่ 12 ฉะนัน้เวลาที่เหลือก็เปนกําไรแลว เมื่อครบกําหนดสัญญา 
   หากไมไดรับการตอสัญญาก็ไมเสียหายอะไรเนื่องจากคืนทนุมาแลวเปนเรือ่งปกติของธุรกิจ 
   - ผลการดําเนินงานของบริษัทตลอดหลายปที่ผานยอดขายจะอยูในระดบั 2,000 ลานบาท  
   ศักยภาพการเติบโตมีไมมากนัก ทําใหเหน็แลววาการเติบโตของบริษัทไมชัดเจน บริษัทจําเปน 
   ตองมีการการปรับเปลี่ยนโครงสราง หรอืตอยอดธุรกิจ นาํทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายไดทําให 
   มีรายไดเขามา เพื่อใหเกิดการเติบโต แตธุรกิจของพรอสเพคเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงไดมกีาร 
   พิจารณาแลกหุนเพือ่สนองนโยบายตอยอดธุรกิจ 
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นางสุธิดา สุริโยดร : ขอชี้แจงเพิ่มเติมวา การลงทุนในพรอสเพคทั้งหมด 1,200 ลานบาท โดยชําระเปนหุนเพิ่มทุน 
กรรมการบรหิาร  809,500,023 บาท เปนเงิน 390,499,977 บาท หากคํานวณตามการบริหารงานของพรอสเพค 
   ที่จะมีกําไรประมาณปละ 150 ลานบาท ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเปน 300 ลานบาท ในปตอๆ ไป 
   หากกอสรางแลวเสร็จ เมื่อทอนกลับมาเปนมูลคาปจจุบันอัตราผลตอบแทนจะอยูประมาณ 
   10-13% คํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ย 7.25% ซึ่งหากพรอสเพคมีผูถือหุนที่แขง็แกร็งอยาง 
   บริษัทอาจหาแหลงเงนิลงทุนที่ใหกูโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่ากวานี้ไดอีก ก็จะสามารถคืน 
   ทุนไดเร็วขึน้ 
 
 หลังจากนั้น ไมมีผูถือหุนสอบถามตอไปแลว ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 กอนการลงมติในวาระนี้ เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหผ ูถือห ุนทราบวา การลงมติในวาระนี้ จะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมทั้ง
ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 267 ราย นับเปนจํานวนหุนได 440,916,445 หุน คิดเปนรอยละ 51.25 ของ
จํานวนหุนทั้งหมด 
มติที่ประชุม : หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเขาลงทุนในบริษัท พรอสเพค            
ดีเวลลอปเมนท จํากัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยที่บริษัท ได
จัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ดวยคะแนนเสียงขางมากเกินกวาสามในสี่ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 349,360,413 79.24 

ไมอนุมัติ 85,020,512 19.28 

งดออกเสียง 6,535,520 1.48 

รวม 440,916,445 100.00 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท  
  ขอ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน 
 ประธานฯ มอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมเปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา                      
 เลขานุการที่ประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนในพรอสเพค
โดยการซื้อหุนสามัญทั้งหมดในพรอสเพคจากผูถือหุนเดิมของพรอสเพค ซึ่งบริษัทจะชําระราคาซื้อขายหุนดังกลาว 
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ดวยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 131,626,020 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท ตามรายละเอียดในวาระ         
ที่ผานมา บริษัทจึงจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเขาทํารายการดังกลาว ในขณะที่บริษัทยังมีหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่ยังมิไดนําออกจําหนายเหลืออยูจํานวน 932,691 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท ซึ่งตามบทบัญญัติ
มาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
มหาชนจํากัดจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นจะกระทําไดเมื่อหุนทั้งหมดของบริษัท           
ไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว 
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 861,316,848.- บาท ใหเหลือทุนจดทะเบียน 860,384,157.- บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
860,384,157 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท โดยวิธีการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมิไดนําออกจําหนาย
จํานวน 932,691 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท รวม 932,691.- บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเปนดังนี้ 
 “ขอ  4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 860,384,157 บาท  
  แบงออกเปน 860,384,157 หุน  
  มูลคาหุนละ 1 บาท  
                                        โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ 860,384,157 หุน  
    หุนบรุิมสิทธิ --- หุน  
 ไมมีผูถือหุนสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 กอนการลงมติในวาระนี้ เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหผ ูถือห ุนทราบวา การลงมติในวาระนี้ จะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
มติที่ประชุม : หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการ
แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอดวยคะแนนเสียงขางมากเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 400,205,713 90.77 

ไมอนุมัติ 39,810,512 9.03 

งดออกเสียง 900,220 0.20 

รวม 440,916,445 100.00 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทขอ 4. เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ มอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมเปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา                      
 เลขานุการที่ประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทจะตองเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออก              
หุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระราคาซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดในพรอสเพคใหแกผูถือหุนเดิมของพรอสเพค              
ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน         
จดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 860,384,157.- บาท ใหเปนทุนจดทะเบียน 992,010,177.- บาท 
กลาวคือ ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 131,626,020.- บาท โดยการออกหุนสามัญใหมเปนจํานวน 131,626,020 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ              
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเปนดังนี้  
 “ขอ  4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 992,010,177 บาท  
  แบงออกเปน 992,010,177 หุน  
  มูลคาหุนละ 1 บาท  
                                        โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ 992,010,177 หุน  
    หุนบรุิมสิทธิ --- หุน  
 ไมมีผูถือหุนสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 กอนการลงมติในวาระนี้ เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหผ ูถือห ุนทราบวา การลงมติในวาระนี้ จะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
มติที่ประชุม : หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการ
แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอดวยคะแนนเสียงขางมากเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 356,495,813 80.853 

ไมอนุมัติ 83,520,912 18.943 

งดออกเสียง 899,720 0.204 

รวม 440,916,445 100.00 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
 ประธานฯ มอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมเปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา                      
  เลขานุการที่ประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ           
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดในวาระ             
ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จํานวน 131,626,020 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท เพื่อชําระราคาซื้อขายหุนสามัญพรอสเพคสวนหนึ่งใหแก         
ผูถือหุนเดิมของพรอสเพคที่ตกลงขายหุนสามัญทั้งหมดในพรอสเพคที่ตนถืออยูใหแกบริษัท โดยกําหนดมูลคาหรือ
ราคาหุนสามัญของบริษัทไวที่หุนละ 6.15 บาท ซึ่งเปนราคาที่ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
ใหเสนอวาระตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 คือ ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 
2558 เทากับ 6.2032 บาทตอหุน (ขอมูลจาก www.setsmart.com) ทั้งนี้ ราคารอยละ 90 ของราคาตลาด               
ของหุนสามัญของบริษัทที่ 6.2032 บาท เทากับ 5.58288 บาท โดยหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 
131,626,020 หุน จะจัดสรรเพื่อชําระราคาซื้อขายหุนสามัญพรอสเพคใหแกผูถือหุนเดิมของพรอสเพคที่ตกลงขาย
หุนสามัญพรอสเพคใหแกบริษัทจํานวน 80,950,002 หุน 
  ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ /หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร             
หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การกําหนดขอกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรร             
หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจ          
ในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตนไดตามที่
เห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของตอไป 
 
 ไมมีผูถือหุนสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
มติที่ประชุม : หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากดังนี้ 
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มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสยีง) 

คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติ 358,493,713 81.31 
ไมอนุมัติ 81,523,012 18.49 
งดออกเสียง 899,720 0.20 

รวม 440,916,445 100.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
ผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นดังนี ้
ผูถือหุน : ทราบวาบริษัทขายที่ดินไปแลวหลายแปลง รวมทั้งแปลงที่อยูบริเวณถนนตก และมีแนวโนม 
   ที่จะขายสนามกอลฟดวยจริงหรือไม 
ประธานที่ประชุมฯ : - ขอชีแ้จงวาเหตุผลที่ขายที่ดินบริเวณถนนตก เนือ่งจากที่ดินดังกลาวบริษัทดําเนินโครงการ 
   คอนโดออกัสทซึ่งกําลังเปดขายอยู และบริเวณเดียวกับโครงการก็มีที่ดินเปลาอยูดวย แต 
   ผลการขายคอนโดฯ ของบรษัิทไมประสบความสําเร็จมียอดขายนอย พิจารณาแลวเห็นวา 
   ที่ดินเปลาที่อยูติดกันซึ่งมีศักยภาพที่ดอยกวาก็คงเปนเรื่องยากกวาหากจะลงทุนทําโครงการอีก 
   เมื่อขายที่ดินไปแลวไดกําไรที่ดีกวาก็นาจะขายออกไป เพือ่นําเงินมาลงทุนทําโครงการเกาให 
   ประสบความสําเร็จแทน สําหรับที่ดินเปลาที่ขายไปสวนใหญเปนที่ดินในตางจังหวัดคือ อยุธยา 
   และกาญจนบุร ี
   - สวนสนามกอลฟชวนชืน่ไดเขาไปศึกษาดูแลว เห็นวาเปนสนามที่ดีแตขาดการดูแลรักษา 
   เทาที่ควร จึงมแีผนที่จะพัฒนาปรับปรุงใหดูสวยงาม มีความเปนอินเตอรมากขึ้น ดังนัน้ 
   จึงยังไมอยูในแผนที่จะขายในตอนนี ้
ผูถือหุน : เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการในครึ่งปแรกของป 2557 มกีําไร 0.14 บาทตอหุน แตลดลง 
   มากในปนี้จึงขอทราบวามีสาเหตุมาจากอะไร และเนื่องจากในป 2557 มกีารจายเงินปนผล  
   2 ครั้ง รวมจายทั้งสิ้น 0.35 บาทตอหุน จึงอยากทราบวาในป 2558 จะมแีนวทางในการจาย 
   เงินปนผลเปนอยางไร จะเหมือนกับปที่ผานมาหรือไม 
นางสุธิดา สุริโยดร : เรื่องผลการดําเนินงานในครึง่ปแรกของป 2558 ตามที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อ 
กรรมการบรหิาร  เปรียบเทียบกับครึ่งปแรกของป 2557 จะเหน็วารายไดจากการขายลดลง 134 ลานบาท และ 
   กําไรสุทธิลดลง 87 ลานบาท ซึ่งจะขอชี้แจงดังนี ้
   - โครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบันมีทั้งหมด 18 โครงการ โดยกระจายไปตามโซนตางๆ 
   ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ยังมโีครงการที่จะดําเนินการตอไปในอนาคตอีก  
   3 โครงการ 
   - ยอดขายในครึ่งปแรกของป 2558 เทากับ 1,124 ลานบาท เพิ่มขึน้ 10.9% เมื่อเปรียบเทียบ 
   กับครึ่งปแรกของป 2557 แตเนื่องจากยอดขายที่จะสามารถรับรูรายไดในทางบัญชีจะตอง 
   โอนกรรมสิทธิแ์ลว แตยอดขายสวนใหญเกิดในชวงปลายไตรมาสที่ 2 ทาํใหโอนกรรมสทิธิ์ 
   และรับรูรายไดไมทัน แตธุรกจิอสังหาริมทรพัยจะยึดถือทีย่อดขาย Presale มากกวา ซึ่งอาจจะ 
   ไมเปนไปในทศิทางเดียวกันกับยอดขายทางบัญช ี
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   - หลายปที่ผานมาบริษัทมียอดขายอยูในระดับ 2,000 ลานบาท แตในป 2558 นี้ ครึ่งปแรก 
   มียอดขาย Presale อยูที่ 1,130 ลานบาท  
   - ยอดขาย Presale ที่โอนกรรมสิทธิ์แลวในครึ่งปแรกเทากับ 732.8 ลานบาท และรอโอน 
   กรรมสิทธิ์ในครึ่งปหลังอีก 733.2 ลานบาท และยังมียอดขาย Presale ที่เปนคอนโดฯ อกี 
   315 ลานบาท ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์และรับรูรายไดในป 2559 และไดมีการประมาณการ 
   ยอดขายระหวางเดือน ส.ค.- ธ.ค. ไวที่ 120 ลานบาทตอเดือนรวมหาเดือน 600 ลานบาท  
   ดังนั้นประมาณการรับรูรายไดของป 2558 อยูที่ 2,066 ลานบาท ใกลเคียงกับปที่ผานมา 
   อัตราสวนกําไรขั้นตน 35% และไดมีการขายที่ดินไปบางสวนซึ่งไดกําไร 10-30% ขึ้นอยูกับ 
   ทําเลของที่ดิน นอกจากนี้หากไดรับการอนุมติัใหเขาลงทุนในพรอสเพค คาดวาในไตรมาสที่ 4 
   จะมีรายรับแสดงในงบการเงนิรวมเพิ่มขึน้อกีประมาณ 100 ลานบาท  
   - โครงการที่อยูระหวางพัฒนาพรอมขายในป 2558 จํานวน 329 ยนูิต มลูคา 1,822 ลานบาท 
   เปนบานสรางเสร็จแลว 114 ยูนิต มูลคา 631 ลานบาท และบานที่จะสรางเสร็จและโอน 
   กรรมสิทธิ์ไดทนัภายในปนี้ 215 ยนูิต มูลคา 1,190 ลานบาท จะเห็นวายอดขาย Presale 
   ที่ประมาณการไว 600 ลานบาท คิดเปน 30% ของสินคาที่มีพรอมขายเทานั้นเอง จึงม ี
   ความเปนไปไดสูงที่เราจะทํายอดขายไดตามแผนที่วางไว นอกจากนี้แลวยังมีบานที่รอขาย 
   ในอนาคตซึ่งอยูในแผนงานอกี 891 ยูนิต มลูคา 4,135 ลานบาท จะเห็นวาบริษัทมีสินคา 
   พรอมขายและสินคาที่สรางเสร็จเพื่อขายอีกในอนาคตรวมกันมีมูลคาประมาณ 6,000 ลานบาท  
   ทั้งนี้ยังไมรวมแผนงานในอนาคตที่จะตองมีเพิ่มขึ้นอีก  
   ทั้งหมดนี้เปนขอมูลที่จะยืนยันใหผูถือหุนมัน่ใจวาบริษัทยังมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 
   อสังหาริมทรพัยตอไป โดยที่ไมไดมีการปรับลดแตอยางใด เพียงแตตองการจะเพิ่มรายไดจาก 
   ธุรกิจอื่น ที่จะสามารถสรางรายไดใหสม่ําเสมอ และชวยลดความผันผวนของรายไดและจะเพิ่ม 
   ผลตอบแทนแกบริษัทในระยะยาวตอไป 
ประธานที่ประชุมฯ  : การพิจารณาเรื่องการจายเงินปนผล เนื่องจากในปจจุบันนี้มีปจจัยหลายอยาง เชน ผล 
       ประกอบการในครึง่ปแรกลดลงมาก และภาวะเศรษฐกิจผันผวน จึงขอรบัไวพิจารณา 
       เมื่อปจจัยตางๆ เหมาะสม 

- ไมมีผูถือหุนมขีอซักถามหรอืแสดงความเห็นเพ่ิมเติมจากทีก่ลาวมา  
    ที่ประชุมผูถือหุน ไมมีเรือ่งอืน่ใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไมมีเรื่องใดที่
เสนอเพื่อขอใหที่ประชุมลงมติแตอยางใด 
    ประธานฯ ที่ประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถอืหุนที่เขารวมประชุมทุกทาน หากมีผูถือหุนทานใดมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเขามาไดที่ www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166619 และกลาว 
ปดการประชุม 
ปดประชุมเวลา 16.55 น. 
 
  ลงชื่อ.............................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                         ( นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ ) 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เลขานุการที่ประชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ) 
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