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บริษทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2559 
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชัน้ เอม็ โรงแรมปทุมวนัปร้ินเซส 

เลขท่ี 444 มาบญุครองเซน็เตอร ์ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  กรงุเทพมหานคร 

 

เริม่ประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ในขณะน้ี 
มผีูถ้อืหุน้ของบรษิทัมาเขา้รว่มประชุมทัง้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะแลว้จาํนวน 231 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้
ได ้ 473,836,322 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทัง้หมด 992,010,177 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.77 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด  ซึง่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ และก่อนทีจ่ะเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ประธานไดม้อบหมาย               
ใหน้ายณฐัพสธร นนทจติต ์ เลขานุการบรษิทั ในฐานะเลขานุการทีป่ระชุม ชว่ยชีแ้จงขัน้ตอนการลงมตใินแต่ละวาระ               
ของการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบดว้ย 

 นายณฐัพสธร นนทจติต ์ เลขานุการทีป่ระชุมไดแ้นะนํากรรมการของบรษิทัทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมในวนัน้ี
ใหท้ีป่ระชุมทราบดงัน้ี 
 1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ  
 2. นายวรสทิธิ ์ โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
 3. นายฟิลปิวรีะ บุนนาค กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 4. นางสธุดิา สรุโิยดร กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 5. นางสาวรชันี มหตัเดชกุล กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 6. นายศกัดิศ์ร ี พฤฒธิรรมกลู กรรมการ 
 7. นายณฐัพสธร นนทจติต ์ กรรมการและเลขานุการบรษิทั 
 8. นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางมาลยั รชัตสวรรค ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
               10. นายชยัยพล  ทมิสธุพีนัธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้น้ี กรรมการบรษิทัมจีาํนวน 10 คน เขา้รว่มประชุมครบ 

 ผูท้าํหน้าทีเ่ป็นคนกลาง และเป็นผูท้าํหน้าทีใ่นการตรวจสอบการนบัคะแนน ไดแ้ก่ ทีป่รกึษากฎหมาย
นายศกัดิช์ยั วริุฬหช์วี จาก บรษิทั สาํนกังานกฎหมายบรรจงแอนดว์ทิยา จาํกดั  

 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุมคอื นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย 

สอบบญัช ีจาํกดั  

 และเลขานุการทีป่ระชุมไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบเกีย่วกบัขัน้ตอนการลงมตใินแต่ละวาระของการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะปฏบิตัดิงัน้ี 
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1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย                
โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง           
และขอให้ยกมือขึ้น  หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมต ิ            
เป็นเอกฉนัทอ์นุมตั ิหรอืเหน็ดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิทั  

2. ผูถ้อืหุน้มสีทิธลิงคะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ทีต่นถอือยู ่  
 3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนนเสียง              

และลงชื่อในบตัรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบรษิัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานที่ประชุม               
จะให้เจ้าหน้าที่นําบตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ไปตรวจนับคะแนนเสยีง            
และถอืว่าผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดย้กมอืในทีป่ระชุมมมีตใิหก้ารอนุมตัติามทีป่ระธานทีป่ระชุมเสนอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาลงมต ิ

 4. การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะนําคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสยีงไม่เห็นด้วย             
และงดออกเสียง ไปหักออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นจาํนวนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย  

 5. ประธานทีป่ระชุมจะแจง้ผลการลงมตใิหท้ีป่ระชุมรบัทราบ  

 ทัง้น้ี ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้ซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถาม หรอืแสดงความเหน็กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกุลให้
ทีป่ระชุมทราบก่อนทุกครัง้ 

  ตามทีบ่รษิทัไดเ้ผยแพรผ่า่นเวปไซตข์องบรษิทัตัง้แต่วนัที ่ 23 พฤศจกิายน 2558 ถงึวนัที ่ 30 ธนัวาคม 
2558 โดยกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 และเสนอชือ่
กรรมการลว่งหน้า ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเขา้มา 

  เลขานุการทีป่ระชุมไดเ้รยีนเชญินายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการทาํหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม
เพือ่กลา่วเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมต่อไป 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครัง้ท่ี 1/2558  

 ประธานฯ แจง้วา่บรษิทัไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครัง้ที ่1/2558  
ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่ 26 สงิหาคม 2558 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพจิารณาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  รวมทัง้ได้
เผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  (www.mk.co.th) แลว้ ดงันัน้ จงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการ
ประชุมดงักลา่ว 

   ไมม่ผีูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความเหน็ 

มติท่ีประชมุ : ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัครัง้ท่ี 1/2558 ว่าถกูต้อง 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ                 475,849,479               99.9979 

ไมอ่นุมตั ิ                     -                    - 

งดออกเสยีง                 10,100               0.0021 

รวม                 475,859,579         100 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมาและรายงานประจาํปี 2558 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายวรสทิธิ ์โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระ
น้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา                         

   นายวรสทิธิ ์โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิัท               
ในปี 2558 สรุปพอสงัเขปดงัน้ี 

- ทรพัยส์นิรวมเทา่กบั 11,677.6 ลา้นบาท, หน้ีสนิรวมเทา่กบั 5,039.8 ลา้นบาท, สว่นของผูถ้อืหุน้ 
6,637.7 ลา้นบาท มลูคา่หุน้ตามบญัช ี6.69 บาท/หุน้  

 - รายไดร้วมเทา่กบั 3,996.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ย: 
 1. รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  2,458.4 ลา้นบาท 
 2. รายไดจ้ากการขายทีด่นิเปลา่    1,191.2 ลา้นบาท 
 3. รายไดจ้ากธุรกจิใหเ้ชา่และบรกิาร        38.0 ลา้นบาท 
 4. รายไดจ้ากธุรกจิสนามกอลฟ์        62.3 ลา้นบาท  
 5. รายไดอ้ื่นๆ       112.7 ลา้นบาท  
 6. กาํไรจากการต่อรองราคาซือ้มลูคา่      134.0 ลา้นบาท  
 - กาํไรขัน้ตน้ 1,140.9 ลา้นบาท (คดิเป็น 30.42% ของรายได)้ 
 - กาํไรสุทธ ิ 626.7 ลา้นบาท (คดิเป็น 15.68% ของรายได)้ ประกอบดว้ย กาํไรในสว่นของบรษิทั มัน่คง
เคหะการ จาํกดั (มหาชน) 447.5 ลา้นบาท, กาํไรในส่วนของบรษิทั แมนคอน จาํกดั (บรษิทัถอืหุน้ 95.5%) 36.7 
ลา้นบาท, กาํไรในสว่นของบรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั(“พรอสเพค”) 29.9 ลา้นบาท, ธุรกจิอื่นๆ  มผีล
ขาดทุน 10.8 ลา้นบาท, กาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ 134.0 ลา้นบาท, บรษิทัยอ่ยมผีลขาดทุน 1.7 ลา้นบาท, บรษิทั
รว่มมผีลขาดทุน 15.2 ลา้นบาท และรายการเกีย่วโยง 6.2 ลา้นบาท    
 แผนกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกจิ มดีงัน้ี 

1. พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยป์ระเภททีพ่กัอาศยัเพือ่ขายต่อไปอยา่งต่อเน่ือง มุง่เน้นทีพ่กัอาศยั
แนวราบเป็นหลกั พฒันาแบรนดช์วนชืน่ ตัง้เป้าหมายในอนาคตไวว้า่ในปีพ.ศ. 2563 ยอดขายจะแตะทีร่ะดบั 4,000 
ลา้นบาท และคงอตัราสว่นกาํไรสทุธไิวท้ีป่ระมาณ 14%  
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2.   ขายที่ดินหรือทรัพย์สินที่ไม่สร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท               
และพยายามที่จะใหม้ผีลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้หรอื Return on Equity (ROE) ที่ประมาณ 15% และรกัษาวนิัยทาง
การเงนิโดยจะคงอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน D/E RATIO ในอตัราสว่นโดยประมาณทีไ่มเ่กนิ 1 : 1   

3.   เพิม่รายไดท้ีม่าจากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เชา่   เชน่  คา่เชา่คลงัสนิคา้และโกดงัของ               
พรอสเพคทีเ่ปิดดาํเนินการแลว้ และโครงการทีก่าํลงัจะเริม่ก่อสรา้งคอื Park Court เป็นโครงการอพารต์เมน้ทใ์หเ้ชา่
ยา่นถนนสขุมุวทิ ตดิกบัโรงเรยีนนานาชาต ิ โดยตัง้เป้าหมายไวว้า่ในปีพ.ศ. 2563 จะมสีดัสว่นของผลกาํไรบรษิทั
จากธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย และรายไดป้ระจาํจากธุรกจิใหเ้ชา่ ในอตัราสว่น 50/50 โดยประมาณ  

การที่บริษัทมีรายได้ประจําจากธุรกิจให้เช่า จะส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่บริษัท               
จะมรีายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขายเพยีงอยา่งเดยีว   

สาํหรบัแนวทางในการดาํเนินงานของบรษิทั คอื พฒันาแบรนดช์วนชืน่  เน่ืองจากเป็นแบรนดท์ีเ่ป็น             
ทีย่อมรบัและมชีือ่เสยีงมายาวนาน ทีต่ัง้ของโครงการอยูใ่นทาํเลทีม่ศีกัยภาพ ราคาและรปูแบบบา้นเป็นทีย่อมรบั
และตอ้งการของตลาด และปัจจุบนักไ็ดม้กีารปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยัมากขึน้อกีดว้ย 
 ปี 2558 บรษิทัฯมยีอดโอนกรรมสทิธิเ์ทา่กบั 2,454 ลา้นบาท (810 ยนิูต) ยอดจองเทา่กบั 2,518 ลา้นบาท 
(790 ยนิูต) ณ สิน้ปีมยีอดขายทีร่อรบัรูร้ายไดจ้ากการโอน (Backlog) เทา่กบั 494 ลา้นบาท (108 ยนิูต) 

 มลูคา่โครงการสาํหรบัการขายในปี 2559 ประมาณ 5,976.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  
 Backlog ณ สิน้ปี 2558  494.0 ลา้นบาท 
 สิน้คา้คงเหลอื ณ สิน้ปี 2558           3,739.3 ลา้นบาท 
 โครงการทีจ่ะเปิดใหม ่3 โครงการ     1,743.0 ลา้นบาท 
 โครงการทีเ่ปิดขายในปัจจุบนัม ี15 โครงการ มลูคา่ 4,233 ลา้นบาท ประกอบดว้ยบา้นทีส่รา้งเสรจ็แลว้ 
100% และอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง สาํหรบัโครงการทีจ่ะเปิดใหมม่ ี3 โครงการ คอื 

1. ชวนชื่น แกรนด ์ราชพฤกษ์-พระราม 5 : บา้นเดีย่ว ราคาตัง้แต่ 8-10 ลา้นบาท จํานวน 108 ยนิูต มลูค่า
โครงการ 902 ลา้นบาท 

2. ชวนชื่น ทาวน์ กาญจนาฯ-บางใหญ่ : ทาวน์เฮา้ส ์ราคาเริม่ตน้ 2 ลา้นบาท จํานวน 174 ยูนิต มูลค่า
โครงการ 391 ลา้นบาท 
 3.ชวนชื่น พาร์ค กาญจนาฯ-บางใหญ่ : บ้านแฝด ราคาเริม่ต้น  3.4  ล้านบาท จํานวน 124 ยูนิต มูลค่า
โครงการ 450 ลา้นบาท  
 โครงการในอนาคตของบรษิทัจะเน้นทีพ่กัอาศยัแนวราบ สนิคา้เป็นทาวน์โฮมระดบัราคาตัง้แต่ 2 
ลา้นบาท บา้นแฝดระดบัราคาตัง้แต่ 4 ลา้นบาท ระยะเวลาในการขายประมาณ 12-18 เดอืน 
 สว่นงบการเงนิปี 2558 ของพรอสเพค ซึง่บรษิทัไดค้วบรวมกจิการตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนตุลาคม 2558 
นัน้ มรีายไดเ้ทา่กบั 271.1 ลา้นบาท กาํไรสทุธ ิ79.2 ลา้นบาท (คดิเป็น 29%) ปัจจุบนัม ี

1. ทีด่นิทีเ่ป็นสว่นของอาคารคลงัสนิคา้/โรงงาน 115 ไร ่พืน้ทีอ่าคารรวม 111,548  ตร.ม. และ 

2. ทีด่นิเปลา่ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื ทีพ่ฒันารว่มทุนกบั TICON จาํนวน 150 ไร ่ และทีร่อการ
พฒันาอกี 144 ไร ่ 
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คลงัสนิคา้และโรงงานทีส่รา้งเสรจ็แลว้มอีตัราการเชา่เฉลีย่ 95% อตัราคา่เชา่เฉลีย่ 179 บาท/ตร.ม./เดอืน 
ผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรอืแสดงความเหน็ดงัน้ี 
ผูถื้อหุ้น : ขอชืน่ชมคณะกรรมการบรษิทั ทีม่แีผนการพฒันาทีด่ ีมกีารปรบัเปลีย่นไปตามภาวะตลาด   
เช่น ที่ดนิที่ไม่สามารถพฒันาทําโครงการได้กข็ายออกไป และเน่ืองจากเป็นผูร้บัมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสรมิ 
ผูล้งทุนไทย ตามที่ทราบว่าบรษิทัไดม้กีารเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจรตินัน้ ขอทราบวา่ขณะน้ีบรษิทัดาํเนินการอยูใ่นขัน้ตอนใด 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร: บรษิทัไดป้ระกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และเขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติแล้ว ซึ่งภายหลงัจากนี้บรษิัทจะพิจารณาเข้าร่วม
กระบวนการรบัรองโดยคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ขณะน้ี
อยูใ่นขึน้ตอนการเขา้รว่มกระบวนการรบัรอง 
ผูถื้อหุ้น : ตามทีก่รรมการไดร้ายงานว่าบรษิทัตัง้เป้ายอดขายจะแตะทีร่ะดบั 4,000 ลา้นบาท ภายใน
ระยะเวลา 4-5  ปีขา้งหน้านัน้ อยากทราบวา่ปี 2559 ตัง้เป้าไวท้ีเ่ทา่ใด 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร: ปี 2558 มยีอดขาย 2,450 ลา้นบาท ดงันัน้ ปี 2559 ตัง้เป้าการขายไวเ้ตบิโตขึน้ 10% 
- 15% 
ผูถื้อหุ้น : มหีลายบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่กีารปรบัลดเป้าการขายลง แต่บรษิทัฯปรบัขึน้ จงึขอ
สอบถามวา่แนวโน้มยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2559 เป็นไปตามแผนงานทีไ่ดว้างไวห้รอืไม ่
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร: ยอดขายในไตรมาสแรกส่วนหน่ึงน่าจะเป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัย์
ของทางภาครฐั ที่สนับสนุนเงนิกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศยั การลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจํานอง โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯจะมกีารประชุมเพื่อหารอืในเรื่องน้ี ซึ่งคาดว่ายอดขายน่าจะเป็นไปตามแผนงานทีไ่ดก้ําหนด
ไว ้
  หลงัจากนัน้ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามต่อไปแลว้ ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
มติท่ีประชมุ : หลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั
ในรอบปีท่ีผ่านมา และรายงานประจาํปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 498,980,022 99.8595 

ไมอ่นุมตั ิ - - 

งดออกเสยีง 702,100 0.1405 

รวม 499,682,122 100 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทัประจาํปีส้ินสดุวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2558 

  ประธานฯ มอบหมายใหน้างสธุดิา สรุโิยดร กรรมการบรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ี               
ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา                         

 นางสธุดิา สรุโิยดร กรรมการบรหิาร ไดร้ายงานฐานะการเงนิของบรษิทัประจาํปี 2558 ใหท้ีป่ระชุม
ทราบ โดยสรุปดงัน้ี  
  รายไดร้วม  3,996.5 ลา้นบาท 
  คา่ใชจ้า่ยรวม 3,235.9 ลา้นบาท 
  กาํไรสทุธ ิ    626.7 ลา้นบาท  
  สนิทรพัยร์วม         11,677.6 ลา้นบาท 
  หน้ีสนิรวม            5,039.8 ลา้นบาท 
  สว่นของผูถ้อืหุน้       6,637.7 ลา้นบาท 
  กาํไรต่อหุน้       0.71 บาท  
  อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน    0.76 เทา่ 
  มลูคา่หุน้ตามบญัช ี      6.69 บาท/หุน้ 

 นายอฏัฐ ์อศัวานนัท ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิวา่ งบการเงนิไดผ้า่นการ 

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรอืแสดงความเหน็ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น : จากงบดุลจะเหน็วา่หน้ีสนิรวมเพิม่ขึน้จาก 1,891 ลา้นบาท เป็น 5,039 ลา้นบาท                
ขอสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  

กรรมการบริษทั : หากพจิารณาตามงบการเงนิจะเหน็วา่ทรพัยส์นิรวมมมีลูคา่ 11,677 ลา้นบาท มกีารเตบิโต
ขึน้ประมาณ 4,000 ลา้นบาท จากปี 2558 สว่นหน่ึงมาจากการกูย้มืประมาณ 3,000 ลา้นบาท  
ผูถื้อหุ้น : คา่ตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารทีม่จีาํนวน 80 ลา้นบาท ขอใหก้รรมการชีแ้จง
รายละเอยีดเพิม่เตมิดว้ย 

กรรมการบริษทั : ตามปกตบิรษิทัจะจา่ยโบนสัใหก้บัพนกังานและผูบ้รหิารในเดอืนกุมภาพนัธข์องปีถดัไป  
แต่ทัง้น้ี มบีางสว่นทีไ่มไ่ดต้ัง้คา้งจา่ยเอาไว ้ซึง่เป็นวธิปีฏบิตัทิีผ่า่นมาของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2558 คณะกรรมการได้
พจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ควรทาํใหถู้กตอ้ง คอืการจ่ายโบนสัสาํหรบังวดการดาํเนินงานในปีใดกค็วรเป็นคา่ใชจ้า่ย           
ในปีนัน้ๆ จงึไดม้กีารตัง้คา้งจา่ยในสว่นของโบนสัไวใ้หค้รบถว้น แต่เน่ืองจากเป็นปีแรกทีม่กีารปรบัปรุง ตวัเลขจงึ 
สงูกวา่ปกต ิกลา่วคอื มคีา่โบนสัในปี 2557 และ 2558 อยูใ่นบญัชดีงักลา่ว สาํหรบัเงนิบาํเหน็จทีจ่า่ยเมือ่ลาออกจาก
งาน เป็นเงือ่นไขของบรษิทัฯทีไ่ดก้าํหนดไวว้า่จะมกีารจา่ยบาํเหน็จใหแ้ก่พนกังานเมือ่ลาออกจากงาน โดยในปี 
2558 มกีารจา่ยบาํเหน็จผูบ้รหิารทีล่าออกจาํนวนรวม 21 ลา้นบาท ซึง่เงนิจาํนวนน้ีไดม้กีารตัง้เขา้ไปอยูใ่นสว่น
ประมาณการผลประโยชน์ของพนกังานอยูแ่ลว้ จงึไมไ่ดม้ผีลกระทบต่องบกาํไรขาดทนุ โดยสรุปคอื คา่ตอบแทน
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กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารจาํนวน 80 ลา้นบาท มจีาํนวนสงูกวา่ปกตเิน่ืองจากมคีา่โบนสัของปี 2557 และ 2558 
รวมอยูด่ว้ย รวมทัง้เงนิคา่บาํเหน็จ ซึง่หากปี 2559 ไมม่กีรรมการและผูบ้รหิารออก คา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีกไ็มม่ ี

ประธานฯ  : ขอชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ ในปี 2559 บรษิทัไดม้กีารตัง้สาํรองเรือ่งเงนิโบนสัไวถู้กตอ้งตามหลกัการ 

ทางบญัชแีลว้  การจา่ยโบนสักค็วรจา่ยตามปีทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ ปี 2558 เป็นปีแรกทีม่กีารตัง้สาํรองจงึทาํใหต้วัเลขสงูกวา่
ปกต ิหลงัจากนัน้ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามต่อไปแลว้ ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ : หลังจาก ท่ีประชุมได้ พิจารณาแล้ว  ท่ีประชุม มีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน                  
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทัประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 498,990,546 99.8583 

ไมอ่นุมตั ิ - - 

งดออกเสยีง 708,100 0.1417 

รวม 499,698,646 100 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา                      

 เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลประกอบการประจําปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซึ่งจ่ายจากกําไร
สะสม คิดเป็นเงนิรวมทัง้สิ้น 248,002,544.25 บาท โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559            
โดยจะจา่ยเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 แลว้  

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนด Record Date และวนัปิดสมุดทะเบยีนเพือ่รวบรวมรายชือ่ผูม้สีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลหลงัจากผา่นการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แลว้  

ผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรือแสดงความเหน็ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น :  เน่ืองจากในการประชุมครัง้น้ีบรษิัทไม่ได้กําหนดวนั XD ซึ่งทําให้เกิดประเด็นข้อสงสยั          
และเกิดความเข้าใจผิดแก่นักลงทุนและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทได้ ทัง้น้ี บริษัททัว่ไปในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ จะประกาศไปพร้อมกบัวนัประชุมผู้ถือหุ้นเลย จงึขอสอบถามถึงเหตุผลและอยากทราบว่าบรษิัท                
ยงัมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลปีละ 2 ครัง้อยูห่รอืไม ่ 
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ประธานฯ : ชีแ้จงวา่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหม้กีารจา่ยเงนิปันผล แต่ยงัไมไ่ด ้

ประกาศวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสทิธิผ์ู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผล โดยที่คณะกรรมการบรษิัทรอให ้
ผูถ้อืหุน้อนุมตักิ่อน เน่ืองจากทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ขอใหแ้จง้วนัปิดสมุดทะเบยีน
หลงัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้แลว้ เพราะว่าผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลเป็นคนละกลุ่มกบัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัเงนิ
ปันผล บรษิัทฯจงึได้ปฏบิตัติาม  แต่ก็มขีอ้สงสยัจากผูถ้ือหุ้น คณะกรรมการก็จะรบัไวพ้จิารณา สําหรบัเรื่องการ
จ่ายเงนิปันผลปีละ 2 ครัง้นัน้ การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบรษิทั หากบรษิทัมผีลกําไร
เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไวก้จ็ะนําไปพจิารณา 

ผูถื้อหุ้น : ปี 2557 มกีาํไรต่อหุน้ 0.52 บาท จา่ยเงนิปันผล 0.35 บาท/หุน้ แต่ปี 2558 มกีาํไรต่อหุน้ 
0.71 บาท แต่จา่ยเงนิปันผล 0.25 บาท/หุน้ ขอสอบถามเหตุใดจงึจา่ยน้อยลง  

ประธานฯ  : คณะกรรมการพจิารณาจากผลกาํไรเฉพาะบรษิทัซึง่มกีาํไร 447 ลา้นบาทไมร่วมกบั               
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลกจ็ะประมาณ 55.44 % ซึง่จะใกลเ้คยีงกนั และจาํนวนผูถ้อืหุน้              
ของบรษิทัเพิม่ขึน้จากเดมิเป็น 992,010,177 หุน้ รวมทัง้จะตอ้งจดัเตรยีมเงนิลงทนุไวส้าํหรบัธุรกจิทีจ่ะดาํเนินการ
ในอนาคต 

 หลงัจากนัน้ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามต่อไปแลว้ ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ : หลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 459,150,646 91.8855 

ไมอ่นุมตั ิ 40,538,000 8.1125 

งดออกเสยีง 10,100 0.0020 

รวม 499,698,746 100 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 ประธานฯ มอบหมายให ้นายวรสทิธิ ์โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการและในฐานะผูร้บัมอบอาํนาจจาก
ผูถ้อืหุน้ เป็นประธานทีป่ระชุม เน่ืองจากเป็นกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ                          

  นายวรสทิธิ ์โภคาชยัพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ และประธานทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการ      ที่
ประชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา                         
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  เลขานุการทีป่ระชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่ประวตัขิองคณะกรรมการในเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ (www.mk.co.th)  และมรีายละเอยีดในหนังสอืรายงานประจาํปี 2558 ระบุอยู่ในหวัขอ้คณะกรรมการ
และที่ปรกึษาฯ หน้า 14 ถึง 23 กรรมการบรษิัทที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2559 จาํนวน 4 ทา่น คอื 

   1. นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ   
   2. นายฟิลปิวรีะ บุนนาค         
   3. นายศกัดิศ์ร ี พฤฒธิรรมกลู   
   4. นายอฏัฐ ์ อศัวานนัท ์ 

  นอกจากน้ี นางสาวชุตมิา ตัง้มตธิรรม และนางอญัชนั ตัง้มตธิรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
ของบรษิัท ในระหว่างวาระตัง้แต่วนัที่ 16 มถุินายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการของบรษิัทยงัไม่ได้แต่งตัง้บุคคลที่
เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีว่า่งดงักลา่ว 

  คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหมอ่กีวาระหน่ึง 

  และยนืยนัให้คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 คน  โดยสงวนตําแหน่ง
กรรมการของนางสาวชุตมิา ตัง้มติธรรม และนางอญัชนั ตัง้มติธรรม ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไวก้่อนและ   
มอบอํานาจใหค้ณะกรรมการของบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้บุคคลทีเ่หมาะสมเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการทีว่่างน้ี
ตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
มติท่ีประชมุ :     หลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้ให้กรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

กรรมการ 
อนุมตั ิ ไมอ่นุมตั ิ งดออกเสยีง 

คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) คะแนนเสยีง รอ้ยละ(%) 

1
 

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

2
 

นายฟิลปิวรีะ บุนนาค 488,608,890 97.7807 11,073,000 2.2159 16,856 0.0034 

3
 

นายศกัดิศ์ร ีพฤฒธิรรมกลู 488,608,890 97.7807 11,073,000 2.2159 16,856 0.0034 

4 นายอฏัฐ ์อศัวานนัท ์ 488,610,290 97.7807 11,073,000 2.2159 16,856 0.0034 

 



10 

และท่ีประชุมมีมติยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน  12 คน  โดยมี
รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 488,620,290 97.7827 

ไมอ่นุมตั ิ 11,077,056 2.2167 

งดออกเสยีง 2,800 0.0006 

รวม 499,700,146 100 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเบืย้ประชมุคณะกรรมการปี 2558 เพ่ิมเติม 

 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา                  

 เลขานุการทีป่ระชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ปี 2558 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัเิบีย้ประชุมคณะกรรมการ
ไวใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 800,000 บาท โดยกาํหนดการประชุมจาํนวน 6 ครัง้ แต่เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงทมีผูบ้รหิาร 
จงึมกีารประชุมเพิม่ขึน้รวมเป็น 15 ครัง้ มเีบีย้ประชุมตามทีก่รรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้รว่มประชุมจาํนวน 1,385,000  
บาท ดังนั ้น จึงทําให้มีค่าเบี้ยประชุมเกินจากที่ได้ร ับอนุมัติจํานวน 585,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ               
จงึเหน็สมควรเสนอขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัจา่ยเบีย้ประชุมคณะกรรมการปี 2558  เพิม่เตมิ  

  ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ : หลังจากท่ีประชุมได้ พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ให้บริษัทจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการปี 2558  เพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 499,618,234 99.9831 

ไมอ่นุมตั ิ 20,756 0.0042 

งดออกเสยีง 63,856 0.0128 

รวม 499,702,846 100 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการจ่ายบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา     

 เลขานุการทีป่ระชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พิจารณาอนุมตัิให้บรษิัทจ่ายบําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 ในอตัรา 235,000 บาทต่อคน ซึ่งเท่ากบัปี 2557   
โดยคํานวณตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2558 ของกรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้สิน้ 
20 ท่าน คดิเป็นเงนิบาํเหน็จรวม 2,432,000 บาท (ปี 2557 จาํนวนเงนิบาํเหน็จรวม 2,820,000 บาท) 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 
มติท่ีประชมุ : หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชมุมีมติอนุมติัให้บริษทัจ่ายบาํเหน็จกรรมการ
ประจาํปี 2558 โดยมีรายระเอียดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อย
กว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 499,614,234 99.9823 

ไมอ่นุมตั ิ 14,756 0.0030 

งดออกเสยีง 73,856 0.0148 

รวม 499,702,846 100 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจาํปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา      
 เลขานุการทีป่ระชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในอตัราเดยีวกบัปี 2558 ตามรายละเอยีด ดงัน้ี  
 คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทน เฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม มอีตัราเบีย้ประชุม ดงัน้ี 
  - ประธาน    15,000 บาทต่อครัง้ 
  - กรรมการทา่นละ  10,000 บาทต่อครัง้ 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
มติท่ีประชมุ : หลังจากท่ีประชุมได้ พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้บ ริษัท จ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 499,598,734 99.9791 

ไมอ่นุมตั ิ 30,756 0.0062 

งดออกเสยีง 73,856 0.0148 

รวม 499,703,346 100 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอฏัฐ ์ อศัวานนัท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีด 
ในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา                     

 นายอัฏฐ์ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ           
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเหน็สมควรเสนอขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย  
สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2559 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชดีงัน้ี 

      รายชือ่ผูส้อบบญัช ี                  เลขทีร่บัอนุญาต  
    1.  นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก 4795 
    2.  นายสกุจิ วงศถ์าวราวฒัน์ 7816 
    3.  นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล 5752 
    4.  นางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล 9832 

 ทัง้น้ีผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอไมไ่ดม้คีวามสมัพนัธ ์ หรอืการมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/ 
ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว และยงัไมเ่คยลงนามเป็นผูส้อบบญัชงีบการเงนิ   
ของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยมาก่อน  

 คา่สอบบญัชปีระจาํปี 2559 ของบรษิทั มัน่คงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1,440,000 บาท  
คา่สอบบญัชเีพิม่ขึน้ 250,000 บาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจากบรษิทัมบีรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้จาํนวน               
2 บรษิทั จงึมปีรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ : หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชมุมีมติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2559  

และกําหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง 

ข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
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มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 499,622,734 99.9839 

ไมอ่นุมตั ิ 46,756 0.0094 

งดออกเสยีง 33,856 0.0068 

รวม 499,703,346 100 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 41 เปล่ียนตราของบริษทั 

 ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีใหท้ีป่ระชุมพจิารณา                      

 เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทได้มีการเปลี่ยน  Logo ของบริษัท               
เพื่อเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ขององค์กร ซึ่งได้เริม่ใช้มาตัง้แต่เดือนกนัยายน 2558 คณะกรรมการบรษิัทจงึมี
ความเหน็ว่าควรเปลี่ยนตราประทบัของบรษิทัให้เป็นรูปแบบเดยีวกบั Logo ใหม่ จงึเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้อืหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 41 เพือ่เปลีย่นตราของบรษิทัดงัน้ี 

 ขอ้ 41 ตราของบรษิทัใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวน้ี้ 
                                                              
 
  
  

 

 

โดยแกไ้ขชือ่ภาษาองักฤษเป็นดงัน้ี “M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม ประธานฯ จงึเสนอขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ

มติท่ีประชมุ : หลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 41 
เปล่ียนตราของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

คดิเป็นรอ้ยละของจาํนวนหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

อนุมตั ิ 499,662,734 99.9919 

ไมอ่นุมตั ิ - - 

งดออกเสยีง 40,612 0.0081 

รวม 499,703,346 100 
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วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

ผูถื้อหุ้นมีข้อซกัถามหรอืแสดงความเหน็ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น : บรษิทัจะมโีครงการตามแนวรถไฟฟ้าฯหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะขยายธุรกจิไปในต่างจงัหวดับา้ง
หรอืไม ่

กรรมการบริษทัฯ  : เน่ืองจากโครงการหลกัๆ ของบรษิทัจะเป็นบา้นเดี่ยวและทาวน์เฮา้ส์ ยงัไม่มโีครงการ
คอนโดมเินียม จงึไมม่โีครงการทีต่ดิรถไฟฟ้าฯ สว่นการขยายธุรกจิไปในต่างจงัหวดักจ็ะมกีารพจิารณาแต่กต็อ้งดู
ความพรอ้มของทมีงานดว้ย สาํหรบัในตอนน้ีจะเน้นโครงการในกรุงเทพมหานคร เป็นหลกั  

ไมม่ผีูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิจากทีก่ลา่วมา  

    ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ไมม่เีรือ่งอื่นใดเสนอเพิม่เตมิเพือ่ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา และในวาระน้ีไมม่เีรือ่งใดที่
เสนอเพือ่ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตแิต่อยา่งใด 

    ประธานฯ ทีป่ระชุม จงึกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทา่นทีเ่ขา้รว่มประชุมและใหก้ารสนบัสนุนกจิการ 
ของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด  หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  สามารถเสนอเพิ่มเติมเข้ามา          
ไดท้ี ่www.mk.co.th หรอืทางโทรสาร 02-2166666 และกลา่วปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
  ลงชือ่.............................................................ประธานทีป่ระชุม 
                                                                                         ( นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ) 
 
 
 
 
  ลงชือ่..............................................................เลขานุการทีป่ระชุม 
                                                                                       ( นายณัฐพสธร  นนทจิตต ์) 
 


