
 
 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 
ของ 

บริษทั ซีฟโก้ จาํกดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานท่ีประชมุ 
 ประชุมเมือ่วนัที ่ 12 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม บรษิทั ซฟีโก ้จาํกดั (มหาชน) ตัง้อยูเ่ลขที ่ 144 
ถนนพระยาสเุรนทร ์แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 
 

กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารตัน์  ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ ์  รองประธานกรรมการ 
3. นายเผดจ็  รจุขิจรเดช  กรรมการ 
4. นายกมล  สงิหโ์ตแกว้  กรรมการ 
5. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์  กรรมการ 
6. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสมควร  มสูกิอนิทร ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายเผดจ็  รจุขิจรเดช  กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายกมล  สงิหโ์ตแกว้  กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
4. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์  กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
5. MR. ZAW ZAW AYE    กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
6. MR. AUNG WIN MAUNG   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
7. นายเอนก   ศรทีบัทมิ   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบรษิทั 

 

ผูแ้ทนผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม จากสาํนกังานสอบบญัช ีด ีไอ เอ 
1. นายกติตวิฒัน์ เหลา่ภทัรเกษม 

 

เริม่ประชุม นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์ ไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร และผูส้อบ
บญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้น้ี 

นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารตัน์ ประธานกรรมการบรษิทั เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัผู้
ถอืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมในครัง้น้ี และแถลงต่อทีป่ระชุมวา่มผีูเ้ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้จาํนวน 96,160,839 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 44.73 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกจาํหน่าย 
จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด 36 ทา่น (ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 3,013 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 215,000,000 หุน้) ครบ
องคป์ระชุม และในระหวา่งการประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่เป็นจาํนวนทัง้สิน้ 96,206,739 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
44.75 จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมด 45 ทา่น ประธานกลา่วเปิดการประชุม และไดช้ีแ้จงวธิกีารลงคะแนนเสยีงต่อที่
ประชุมทราบ ดงัน้ี 



1. ผูถ้อืหุน้แต่ละท่านมสีทิธลิงคะแนนเสยีงไดเ้ทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื รวมทัง้จาํนวนหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ 
ในการใชส้ทิธลิงคะแนน 1 หุน้ เทา่กบั 1 คะแนนเสยีง ตามบตัรคะแนนเสยีงทีทุ่กทา่นไดร้บัก่อนเขา้หอ้ง
ประชุม 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะรายใดแสดงความเหน็คดัคา้นไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงใหล้งมติ
ในบตัรลงคะแนนตามวาระต่าง ๆ ทีเ่จา้หน้าทีม่อบใหแ้ลว้ยกมอืขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีม่ารบับตัรลงคะแนน
จากทา่นเพือ่รวบรวมไปนบัคะแนนต่อไป 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะรายใดเหน็ชอบอนุมตัใินมตทิีป่ระธานเสนอ กรณุานําบตัรลงคะแนน
เสยีงคนืแก่เจา้หน้าทีห่ลงัการปิดประชุมแลว้ทีห่น้าหอ้งประชุม 

 

ทีป่ระชุมไมม่ผีูใ้ดสงสยั และเสนอความเหน็เป็นอยา่งอื่น 
 

ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2553 
ประธานแจง้วา่ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 ทีไ่ดป้ระชุมเมือ่

วนัที ่ 8 เมษายน 2553 เวลา 09.25 น. ณ หอ้ง MEETING ROOM 3-4 ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ ์ตัง้อยู่
เลขที ่ 60 ถนนรชัดาภเิษก-ตดัใหม ่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร ทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ไว้
ลว่งหน้าพรอ้มจดหมายเชญิประชุมแลว้ จงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2553 เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2553 ตามทีเ่สนอ
ดว้ยคะแนนเสยีง 

 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        96,160,839  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 
  ประธานไดเ้ชญิคุณณรงค ์ทศันนิพนัธ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบักจิการ

ทีบ่รษิทัฯ ไดด้าํเนินการในรอบปีทีผ่า่นมา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมวา่ ผลประกอบการ
โดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในปี 2553 มผีลขาดทุนสทุธ ิ58.88 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552 รอ้ยละ 
110.39 เน่ืองจากบรษิทัฯ สง่มอบงานชา้กวา่กําหนด ไมไ่ดต้ามเป้าหมายทีว่างไวท้ี ่ 1,600 ลา้นบาท และมี
การประมาณตน้ทุนการก่อสรา้งเพิม่ขึน้ใหมเ่พื่อใหใ้กลค้วามเป็นจรงิ ในปี 2553 มสีนิทรพัยร์วม 1,518.20 
ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปี 2552 รอ้ยละ 7.43 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่ ี โดยคาํนึงถงึการบรหิารความเสีย่งในกรณีต่าง ๆ เพือ่ทาํการป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้หรอืถา้เกดิขึน้ก็
ใหม้ผีลกระทบกบับรษิทัฯ น้อยทีส่ดุ มกีารพฒันาและวจิยัการผลติใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากลโดยคาํนึงถงึดา้น 
สิง่แวดลอ้ม 

 

 จากการทีไ่ดด้งูบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี เหน็วา่กาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ตํ่ามาก ในเรือ่งน้ีทางบรษิทัฯ จะทาํ
การแกป้ญัหาอยา่งไร 

คุณพงศธร 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 



คุณณรงค ์ ผลขาดทุนของบรษิทัฯ มาจากการตัง้สาํรองต่างๆ และการรบังานโยธา ซึง่มกีาํไรขัน้ตน้ตํ่า เดมินัน้บรษิทัฯ 
มรีายไดจ้ากการทาํเสาเขม็เจาะ และกาํแพงกนัดนิ มอีตัรากาํไรขัน้ตน้อยูท่ีป่ระมาณ 2 หลกั ในงานก่อสรา้ง
โดยทัว่ไปจะมงีานในสว่นเสาเขม็และกาํแพงกนัดนิมลูคา่เทา่กบัรอ้ยละ 7 ของมลูคา่การก่อสรา้งเทา่นัน้ ใน
สว่นของงานทีเ่กีย่วกบับรษิทัฯ จะเป็นอาคารสงู ตวัอยา่งมลูคา่งานก่อสรา้งในทอ้งตลาดเทา่กบั 200,000 
ลา้นบาท จะมมีลูคา่งานเสาเขม็และกาํแพงกนัดนิเพยีง 14,000 ลา้นบาทเทา่นัน้ ดงันัน้ถา้จะขยายธุรกจิ
จะตอ้งเขา้ไปรบังานโยธา เน่ืองจากเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ มอียูใ่ชง้านได ้ ไมต่อ้งลงทุนเพิม่ 
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่รบังานเมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ ตอ้งยอมรบัวา่เป็นธุรกจิใหมซ่ึง่ความพรอ้มยงัไมม่ากพอ และบรษิทัฯ 
ยงัไมม่ผีลงาน จงึทาํใหง้านทีร่บัเขา้มามกีาํไรขัน้ตน้ทีต่ํ่า โดยคาดวา่ในอนาคตงานโยธาทีบ่รษิทัฯ รบัเขา้มา
ใหมจ่ะมกีาํไรขัน้ตน้เทา่กบับรษิทัก่อสรา้งอื่น ๆ 

 

 เงนิกูร้ะยะสัน้จาํนวน 130 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงนิกูจ้ากบุคคล ทาํไมบรษิทัฯ จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยถ์งึ
ยงักูจ้ากบุคคลอกี 

 

คุณเอนก เงนิกูจ้าํนวนน้ีเป็นเงนิกูท้ีอ่อกเป็นตัว๋ B/E ไมเ่ฉพาะเจาะจง โดยการกูน้ี้เป็นแบบประเภทออก B/E ไมเ่กนิ 
12 ใบ ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย ์วธิกีารออกโดยผา่นสถาบนัการเงนิ 

 

 ทาํไมบรษิทัฯ ถงึมหีน้ีสนิระยะสัน้สงูมากกวา่หน้ีสนิระยะยาว จะมกีารปรบัโครงสรา้งการบรหิารอยา่งไร 
 

คุณเอนก การบรหิารหน้ีระยะสัน้ในสว่นของธุรกจิหลกันัน้สามารถหมนุเวยีนไดด้ ีเพราะทุก ๆ เดอืนจะสามารถเกบ็เงนิ
ไดโ้ดยใหเ้ครดติลกูคา้ 45 วนั ในขณะเดยีวกนักไ็ดเ้ครดติจากเจา้หน้ี 60-90 วนั ในสว่นของงานโยธาจะเกบ็
เงนิไดช้า้ เพราะจะเกบ็เงนิตามงวดงาน ตามขอ้กาํหนดของสญัญา ในการกูร้ะยะยาวนัน้ใชใ้นการลงทุนใน
เครือ่งจกัร โดยทาํการลสิซิง่ระยะเวลา 4-5 ปี 

 

คุณณรงค ์ ในสว่นของงานโยธา เชน่ โครงการทางลอดศรนีครนิทร ์ยงัเกบ็เงนิไมไ่ด ้ เพราะการจา่ยเงนิเป็นไปตามงวด
ของงาน ถา้เกบ็ไดก้จ็ะเป็นจาํนวนเงนิมาก จะทาํใหก้ารหมนุเวยีนของเงนิดขีึน้ 

 

 หน้ีสญูเกดิจากบญัชไีหน และจะบรหิารความเสีย่งอยา่งไร 
 

คุณณรงค ์ หน้ีสญูนัน้เกดิมาจากลกูหน้ีของโครงการ CHARISMA เป็นจาํนวนเงนิ 50 กวา่ลา้นบาท ซึง่ลกูหน้ีรายน้ีก่อน
รบังานทางบรษิทัฯ ไดเ้ชค็ขอ้มลูกบัทางธนาคารวา่มกีารทาํเรือ่งขอกูโ้ครงการน้ีกบัทางธนาคาร และทราบวา่
ธนาคารกาํลงัดาํเนินการอยูใ่นขณะนัน้ ระยะเวลาทีท่าํงานเสรจ็ประมาณ 3 เดอืน ทางบรษิทัฯ ไดม้าทราบ
ภายหลงัวา่ธนาคารไมใ่หกู้ข้องโครงการนี้ เน่ืองมาจากโครงการนี้ไมส่ามารถเพิม่ทุนได ้ จงึทาํใหก้ารจา่ยเงนิ
ของโครงการนี้มปีญัหา แต่บรษิทัฯ กไ็ดใ้หล้กูหน้ีจา่ยชาํระเป็นเชค็ และมกีารสลกัหลงัเชค็โดยบุคคลดว้ย แต่
กไ็มส่ามารถขึน้เงนิกบัทางธนาคารได ้จงึไดท้าํการฟ้องทัง้คดแีพง่และอาญา และบรษิทัฯ ไดร้บัการชาํระเป็น
เงนิสด และทรพัยส์นิบางสว่น แต่ยงัคา้งชาํระอกีบางสว่น และในสว่นของลกูหน้ีเงนิประกนัผลงานน้ีจะถูก
วางประกนัไวป้ระมาณ 1-2 ปี ซึง่ลกูคา้จะดงึการชาํระ แต่มจีาํนวนไมม่ากในแต่ละราย ถงึอยา่งไรกต็ามเมือ่
รวมแลว้กม็จีาํนวนมากพอสมควร การตดิตามหากลา่ชา้มากกจ็ะทาํการฟ้องรอ้ง ซึง่สว่นใหญ่จะไดร้บัชาํระ
หน้ีเงนิประกนัผลงานคนื 

 

 บรษิทัฯ มกีารตัง้ KPI ของเรือ่ง NPL ไวห้รอืไม ่อยา่งไร 
 

คุณณรงค ์ ในกรณีน้ีบรษิทัฯ มกีารทาํอยูแ่ต่กข็ึน้อยูก่บัสภาพเศรษฐกจิดว้ยวา่ จะทาํไดม้ากน้อยแคไ่หนในการบวกคา่ใช ้
จา่ยสว่นน้ีเขา้ไปในราคาการประมลูงาน ตอ้งคาํนึงถงึคูแ่ขง่ของบรษิทัฯ ดว้ยวา่มทีศิทางเป็นอยา่งไร 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2553 

คุณพงศธร 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

คุณพงศธร 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

คุณพงศธร 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

คุณพงศธร 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 



วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุ และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
  ประธานไดเ้ชญินายเอนก ศรทีบัทมิ ชีแ้จงงบการเงนิต่อทีป่ระชุมวา่ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่สาํเนางบดุล 

และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 เป็นแบบแผน่ CD พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม
แลว้ สาํหรบังบการเงนิประจาํปี 2553 ของบรษิทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัช ี โดย 
นางวไิลรตัน์ โรจน์นครนิทร ์ผูส้อบบญัชอีนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3104 จากสาํนกังานสอบบญัช ีด ีไอ เอ ได้
ใหค้วามเหน็แบบไมม่เีงือ่นไข และไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อวา่งบการเงนิดงักลา่วไมถ่กูตอ้ง ตามทีค่วรใน
สาระสาํคญัตามหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยงบการเงนิอยูใ่นหน้า 33-59 ในเอกสารรายงานประจาํปีทีแ่จก
ใหก้่อนเขา้ประชุม ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรบัจา้ง 1,454 ลา้นบาท รายไดร้วม 1,461 ลา้นบาท มกีาํไร
ขัน้ตน้ 71 ลา้นบาท ขาดทุนสทุธ ิ 59 ลา้นบาท โดยมสีนิทรพัยร์วม 1,518 ลา้นบาท หน้ีสนิรวม 934 ลา้น
บาท และมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 584 ลา้นบาท 

 

 ไดส้อบถามในสว่นของเงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ้าประกนั ซึง่มเีงนิฝากธนาคารออมทรพัยจ์าํนวน 43.32 
ลา้นบาท ซึง่ยงัขาดอยูอ่กี 43 ลา้นบาทนัน้ไดแ้สดงอยูใ่นสว่นไหนของงบการเงนิ 

 
 ชีแ้จงวา่ แสดงอยูใ่นสว่นของสนิทรพัยห์มนุเวยีนในสว่นของเงนิฝากธนาคารตดิภาระคํ้าประกนั จาํนวน 

86.72 ลา้นบาท 
 

 ไดส้อบถามเกีย่วกบัคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู จาํนวน 70.23 ลา้นบาท แต่ในงบกําไรขาดทุนมยีอดหน้ีสงสยัจะ
สญูจาํนวน 8.92 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืแสดงอยูใ่นสว่นไหนของงบการเงนิ 

 
คุณเอนก  ชีแ้จงวา่ สว่นทีเ่หลอืจาํนวน 61.31 ลา้นบาทแสดงรวมอยูใ่นกาํไรสะสม 
 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัริบัรองงบการเงนิ และงบกําไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ตาม
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        96,206,839  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2553 และงดจ่ายเงินปันผล 
  ประธานไดเ้รยีนต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีบ่รษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของกาํไร

สทุธหิลงั จากหกัเงนิสาํรองต่างๆ ตามทีบ่รษิทัฯ ไดก้าํหนดไว ้กาํไรสทุธทิีจ่ะพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลมาจาก
งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่ผลประกอบการรวมของบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสทุธ ิบรษิทัฯ จงึไมส่ามารถจดั -
สรรกาํไรสทุธแิละจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2553 ได ้

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมอนุมตังิดการจดัสรรกําไรสทุธปิระจาํปี 2553 และงดจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2553 ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงัน้ี 

 
 

ผูถื้อหุน้ 
(ไม่ประสงค์
ออกนาม) 
คุณสมควร 
(กรรมการ
ตรวจสอบ) 

ผูถื้อหุน้ 
(ไม่ประสงค์
ออกนาม) 



มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        96,193,339  99.99 

2.  ไม่เห็นดว้ย                               13,500  0.01 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  ประธานกลา่ววา่ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2554 มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ ตาม

อตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ ดงันัน้กรรมการทีค่รบตามวาระ เทา่กบั 3 ทา่น คอื 
 

   1.  นายสมควร  วฒักกุีล         กรรมการอสิระ 
              กรรมการตรวจสอบ 
              ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 

   2.  นายเผดจ็   รจุขิจรเดช       กรรมการบรษิทั 
              กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
              ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

   3.  นายกมล สงิหโ์ตแกว้      กรรมการบรษิทั 
              กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ 
              กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

  ซึง่บรษิทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็วา่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั รวมทัง้เสนอระเบยีบวาระต่างๆ เพือ่บรรจุใน
วาระการประชุม แต่กไ็มม่กีารเสนอรายชื่อกรรมการหรอืระเบยีบวาระเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาคา่ตอบแทนจงึไดพ้จิารณาถงึ ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ ประกอบกบัคุณสมบตั ิประสบการณ์ ความเชีย่วชาญในงานแลว้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในกรณีน้ี ไดเ้สนอใหเ้ลอืกกรรมการ 3 ทา่น ทีพ่น้จาก
ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง โดยมรีายละเอยีดประวตัแิละ
ผลงานของทัง้ 3 ทา่นตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ ดว้ยการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคล ลาํดบัดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  นายสมควร   วฒักีกลุ 96,206,839 100.00 - 0.00 - 0.00 

2.  นายเผดจ็       รุจิขจรเดช 96,186,339 99.98 - 0.00 20,500 0.02 

3.  นายกมล        สิงห์โตแกว้ 96,206,839 100.00 - 0.00 - 0.00 



 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 
  ประธานกลา่ววา่ ตามทีน่ายทรงศกัดิ ์ วสิทุธพิทิกัษ์กุล ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมือ่

วนัที ่1 มกราคม 2554 เน่ืองจากมภีารกจิอื่นทีต่อ้งทาํ จงึไมม่เีวลาทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีข่องการเป็นกรรมการ
ของบรษิทัได ้ รวมทัง้เป็นกรรมการบรษิทัหลายปี จงึไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั คณะ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนพจิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอ MR.ZAW ZAW AYE ซึง่จบ
การศกึษา M.SC IN GEOTECHNICAL ENGINEERING, จากสถาบนั ASIAN INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, THAILAND. ไดร้ว่มงานกบับรษิทัฯ เป็นเวลา 12 ปี มาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ลาออกไปโดยมวีาระเทา่กบักรรมการทา่นเดมิทีเ่หลอือยู ่ โดยมรีายละเอยีดประวตัแิละผลงานของทา่นตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5. 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้ MR.ZAW ZAW AYE มาเป็นกรรมการแทนกรรมการทีล่าออกไป ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงัน้ี 

 
  

 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขช่ือผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
  ประธานกลา่ววา่ ตามทีไ่ดพ้จิารณาแต่งตัง้ MR.ZAW ZAW AYE เป็นกรรมการแทนกรรมการที่

ลาออก จงึตอ้งแกไ้ขชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั โดยเสนอใหแ้กไ้ขดงัน้ี 
  “ นายณรงค ์ทศันนิพนัธ,์ นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารตัน์, นายเผดจ็ รจุขิจรเดช, นายกมล สงิหโ์ต

แก้ว, นางสาวณัฐฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ และนาย ซอว์ ซอว์ เอ้ สองในหกคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกนั และ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั ” 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิกไ้ขชื่อผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั โดยมคีะแนนเสยีงดงัน้ี 
   

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        96,206,839  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  ประธานไดแ้จง้วา่ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิา่เบีย้ประชุม

กรรมการและคา่ตอบแทนเป็นรายปี ของปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิ 3.12 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปี 2553 
จาํนวน 80,000 บาท โดยเป็นคา่ตอบแทนกรรมการอสิระ 3 ทา่น เป็นจาํนวนเงนิ 1.6 ลา้นบาท เป็น
กรรมการบรษิทั 6 ทา่น เป็นจาํนวนเงนิ 1.52 ลา้นบาท 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        96,206,839  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 



มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ลงมตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
  

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        96,206,839  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรบัปี 2554 
  ประธานกลา่ววา่ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

พจิารณาแลว้ เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงัน้ี 
 

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากสาํนกังานสอบบญัช ี ด ี ไอ เอ ตามรายชื่อผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 

-  นางวไิลรตัน์  โรจน์นครนิทร ์ เลขทะเบยีน 3104 
หรอื 
-  นางสาวสมจนิตนา  พลหริญัรตัน์ เลขทะเบยีน 5599 
 

2. กาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
              ค่าสอบบญัชี ปี 2554 (บาท) 
     บรษิทั ซฟีโก ้จาํกดั (มหาชน)   1,250,000.00 
     บรษิทั ซฟีโก ้คอนสตรคัชัน่ จาํกดั       60,000.00 
     บรษิทั ซฟีโก ้และประยรูชยั (1984) รว่มคา้ จาํกดั      60,000.00 
     SEAFCO RYOBI PTE., LTD.     220,000.00 
     กจิการรว่มคา้ซฟีโก ้และประยรูชยั (1984) จาํกดั     60,000.00 
     กจิการรว่มคา้ศรนีครนิทร ์      220,000.00 
      รวม     1,870,000.00 
 
มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และกําหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี สาํหรบัปี 2554 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        96,206,839  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 



วาระท่ี 10 พิจารณารบัทราบร่วมทนุเพ่ือทาํงานก่อสร้างอาคารสงู 
  ประธานแจง้วา่ เมือ่วนัที ่ 11 มกราคม 2554 มกีารตกลงรว่มทุนกนั 3 บรษิทั คอื บรษิทั ซฟีโก ้

จาํกดั (มหาชน), บรษิทั นิวเทคโนโลยี ่เอน็จเินียริง่ คอนสตรคัชัน่ จาํกดั และบรษิทั อลัเทม็เทค จาํกดั เพือ่
รบังานก่อสรา้งอาคารสงู โดยรว่มลงทุนรวม 3 บรษิทั เป็นจาํนวนเงนิ 10 ลา้นบาท โดยมสีดัสว่นการลงทุน
แต่ละบรษิทั ดงัน้ี 

    

        จาํนวนเงินร่วมลงทนุ   (10 ล้านบาท) 
  บรษิทั ซฟีโก ้จาํกดั (มหาชน)       50% 
  บรษิทั นิวเทคโนโลยี ่เอน็จเินียริง่ คอนสตรคัชัน่ จาํกดั 25% 
  บรษิทั อลัเทม็เทค จาํกดั    25% 
 

  ซึง่เงนิลงทุนจาํนวน 10 ลา้นบาท จะนําไปเพิม่ทุนในนามบรษิทั ซฟีโก ้คอนสตรคัชัน่ จาํกดั โดย
กรรมการบรษิทัมาจากบรษิทัละ 2 ทา่น รวมเป็น 6 ทา่น กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามในเอกสารของบรษิทั 
ซฟีโก ้จาํกดั (มหาชน) 1 ใน 2 ทา่น ลงนามรว่มกบักรรมการจากบรษิทั นิวเทคโนโลยี ่ เอน็จเินียริง่ คอน-
สตรคัชัน่ จาํกดั หรอื บรษิทั อลัเทม็เทค จาํกดั 1 ทา่น 

 

 สอบถามวา่ บรษิทัน้ีจะดาํเนินการอยา่งไร 
 

คุณณรงค ์ ชีแ้จงวา่ ตามปกตทิีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปรบังานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดนิ จะมลีกูคา้เสนอใหบ้รษิทัฯ ดาํ-
เนินการก่อสรา้งต่อในงานอาคาร เชน่ งานฐานราก ซึง่บรษิทัฯ กร็บัมาบา้ง แต่ถงึอยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ก็
จาํเป็นตอ้งรบัผูร้บัเหมาชว่งมาดาํเนินการต่อให ้ จงึไดพ้จิารณาแลว้วา่ควรนําบรษิทัทีเ่ป็นผูร้บัเหมาชว่งมา 
รว่มมอืเป็นพนัธมติรกนั จะทาํใหก้ารบรหิารดยีิง่ขึน้ และการบรหิารนัน้ บรษิทั ซฟีโก ้จาํกดั (มหาชน) กเ็ป็น
ผูบ้รหิารงานทัง้หมด ซึง่คาดวา่ในปี 2554 น้ีจะรบังานเขา้มาจาํนวน 1 โครงการ สว่นในปีต่อไปจะเพิม่
อยา่งไรจะตอ้งดผูลงานของปีแรกน้ีก่อน จะไดเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาต่อไป 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมอนุมตัเิขา้รว่มทุนเพื่อทาํงานก่อสรา้งอาคารสงูดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ประธานกลา่ววา่ เหน็สมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่ประสงคจ์ะใหม้กีารพจิารณา

เรือ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการกาํหนดให ้
  

 ไดส้อบถามเกีย่วกบัผลงานในปีขา้งหน้าจะเป็นอยา่งไร 
 

คุณณรงค ์ ปี 2554 น้ี บรษิทัฯ มเีป้าหมายกลบัมาทาํกาํไรใหม้ากขึน้ โดยมรีายไดร้วมประมาณ 1,600 ลา้นบาท ในสว่น
ของกาํไรนัน้จะยงัไมด่ขีึน้ทนัท ี เพราะบรษิทัฯ ยงัมงีานโยธาทีเ่หลอือยูท่ีร่บัเขา้มามกีาํไรขัน้ตน้ไมส่งูยงัเหลอื 
อยู ่ จงึเป็นผลใหก้าํไรขัน้ตน้ยงัออกมาไมด่เีทา่ทีค่วร แต่ต่อจากน้ีไปอกีประมาณ 2-4 ปี ผลประกอบการจะ

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        96,206,839  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 

คุณพงศธร 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

คุณพงศธร 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 



ออกมาดพีอสมควร แต่กข็ึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกจิของโลก รวมทัง้ปญัหาแรงงานทีย่งัขาดแคลนในขณะนี้จะ
เป็นไปในทศิทางใด 

 

  ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นเขา้พจิารณาเพิม่เตมิ ประธานกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาเขา้รว่ม
ประชุมในครัง้น้ี 
   

ประธานกลา่วปิดประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 

 
 

   ลงชื่อ ................................................................ ประธานทีป่ระชุม 
      (นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารตัน์) 
 
 

 
   ลงชื่อ ................................................................ ผูบ้นัทกึการประชุม 
             (นายเอนก ศรทีบัทมิ) 


