
 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 
ของ 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ประชุม 

 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ.หองอุบลชาด โรงแรมเลอคอนครอด ตั้งอยูเลขที่ 

204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

กรรมการบริษทั ที่เขารวมประชุม  
 1. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการ และ กรรมการรองผูจัดการใหญ 

 2. นายณรงค ทัศนนิพันธ รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจัดการใหญ 

 3. นายสมควร  มูสิกอินทร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 4. นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล กรรมการ และ กรรมการรองผูจัดการใหญ 

 5. นางภาวนา ทัศนนิพันธ กรรมการ 

 6. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ และ กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 

 7. นายกมล สิงหโตแกว กรรมการ และ กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
กรรมการบริษทั ที่ลาประชุม เนื่องจากเดินทางไปตางประเทศ 

 1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายสมควร วัฒกีกุล  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม 

 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. 

 2. นางสาวปยะนุช ยอดชุม  ผูชวยผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี อี.ไอ.เอ. 
คณะผูบริหาร ที่เขารวมประชุม 

 1. นายเอนก  ศรีทับทิม  ผูชวยผูจัดการใหญ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

เร่ิมการประชุม นายเอนก ศรีทับทิม ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีของบริษัท ที่

เขารวมประชุมในครั้งนี้ 

นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานในที่ประชุม ประธานไดกลาว

ตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ และแถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 36 ทาน รวมเปนจํานวนหุนทั้งหมด 112,846,535 หุน คิดเปนรอยละ 

53.35% ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกจําหนาย (ผูถือหุนของบริษัท ทั้งหมด 2,164 ราย ถือหุนรวมทั้งส้ิน 

211,518,000 หุน) ครบเปนองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุม ประธานไดแจงวิธีการลงคะแนนเสียงตอที่

ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 



2. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง

ใหลงมติในบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่มอบให และสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่เพื่อรวบรวม

คะแนน 

3. ในกรณีที่ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดคานไมเห็นดวยหรืองดออก

เสียง ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติ และใหนําบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่มอบให 

สงคืนกับเจาหนาที่หลังจากการปดประชุม 

ตอจากนั้นประธาน ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11   
เมษายน 2549 

 ประธานแจงวาบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ที่ไดประชุมเมื่อวันที่ 

11 เมษายน 2549 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุมแลว จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมดังกลาว 

ผูถือหุน   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการประชุม โดยขอใหการบันทึกรายงานการ 

(นายสุพจน  เอื้อชัยเลิศกุล) ประชุมครั้งตอไปควรจดบันทึกรายการที่ผูถือหุนสอบถามในประเด็น ที่สําคัญ และ

คําตอบของกรรมการบริษัทลงในรายงานการประชุมเพื่อจะไดเปนประโยชนตอผูถือ

หุนรายอื่นๆ ที่ไมมีโอกาสเขารวมประชุมจะไดทราบ รวมทั้งในจดหมายเชิญประชุม    

ขอใหแนบรายการที่สําคัญจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมดวย เชน 

1. สาสนจากประธานกรรมการ 

2. ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 

3. ปจจัยความเสี่ยง 

ประธาน   ไดรับไวเพื่อทําการปรับปรุงใหดีขึ้น ตามที่ผูถือหุนแนะนํา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 

เมษายน  2549 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

128,341,240 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2549 
 ประธานขอใหคุณณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่

บริษัทฯ ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาโดยรวมของบริษัท และบริษัทยอยในป 

2549 มีกําไรสุทธิ 162.66 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 141.84 เกิดจากการไดรับงานมากขึ้นกวาป 

2548 และสามารถสงมอบงานไดตามกําหนด รวมทั้งมีการตอยอดธุรกิจงานเสาเข็มเจาะโดยการรับงานดาน



โครงสรางฐานรากเพิ่มขึ้นในป 2549 มีสินทรัพยรวม 1,538.93 ลานบาท ซึ่งโตขึ้นกวาป 2548 เทากับ รอยละ 

62.73 บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตใหได

มาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงดานสิ่งแวดลอม บริษัทมิไดหยุดนิ่งในการขยายธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายคืนกําไรใหแกสังคม โดยบริษัทฯ ไดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา

วิศวกรรมปฐพี (Geographical Engineering) โดยไมมีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ตอผูรับทุนแกวิศวกรไทย เขาศึกษาตอ

ที่สถาบันเทคโนโลยี แหงเอเซีย (Asian institute of technology) จํานวน 2 ทุน ทุนละ 900,000 บาทเศษ รวมทั้ง

ไดมอบทุนใหกับพนักงานของบริษัท 1 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมปฐพี ที่

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย แตทุนนี้มีสัญญาวาเมื่อศึกษาจบแลวตองทํางานกับบริษัท โดยบริษัทฯ คาดวา

นโยบายนี้จะสงผลดีแกบริษัทในระยะยาวในหลายดาน 

ผูถือหุน ไดกลาววาในการมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษานั้นเปนส่ิงที่ดีและเห็นดวย การ 

(นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล)  ใหทุนกับนักศึกษาที่เรียนดีนั้น     แตควรใหมีการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม

แกผูไดคัดเลือกรับทุนประกอบไปดวย จะไดชวยใหนักศึกษาผูนั้นเปนคนดีมี

ศีลธรรมในการทํางาน 

กรรมการผูจัดการใหญ จะรับไปพิจารณาแจงใหกับสถาบัน AIT ทราบ รวมทั้งจัดหาหัวขอการอบรมดาน

จริยธรรมใหกับนักศึกษาที่ไดรับมอบทุน 

ผูถือหุน ในรายงานประจําป หนา 12 ขอสอบถามเกี่ยวกับรายไดงานฐานราก ที่มีรายไดในป 

(ไมประสงคออกนาม) 2549 จํานวน 310.82 ลานบาท แตในปที่ผานมาคือ ป 2547 และ 2548 ไมมีรายได

ในประเภทนี้ อยากทราบวาในป 2550 จะมีรายไดประเภทนี้อยูตอไปอีกหรือไม 

กรรมการผูจัดการใหญ ตามที่ไดแจงไปในเบื้องตนแลว เกี่ยวกับการตอยอดธุรกิจในการรับงานดาน

โครงสรางฐานราก เพิ่มขึ้นในป 2549 รายไดประเภทนี้จะมีตอไปในป 2550 และจะ

มีเพิ่มมากขึ้นในปตอ ๆ ไปดวย 

ผูถือหุน ไดสอบถามวาเทาที่ทราบมา  รายไดภาคราชการจะมีอยู 2 แสนลานบาท แตรายได 

(ไมประสงคออกนาม) ของบริษัท มีเพียง 2,313 ลานบาทเทานั้น และขอทราบรายไดภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เปนอัตราสวนเทาใด 

กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงถึงธรรมชาติของงานของบริษัท งานที่มีอยู 2 แสนลานบาทนั้นไมไดมีงานที่

เกี่ยวกับบริษัทอยูทั้งหมด จะมีเพียงบางสวนเทานั้น และงานสวนใหญที่มีอยูใน

กรุงเทพจะมีงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน สวนในตางจังหวัดจะไมคอยมีงาน

ประเภทนี้อยู จะมีก็เปนงานเสาเข็มตอก ทางบริษัทมีงานในภาคเอกชน ประมาณ 

70% และอีก 30% เปนงานภาครัฐบาล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 และตอบ

ขอซักถามของกรรมการผูจัดการใหญ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดสงสําเนางบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ. 

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 พรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น งบการเงินประจําป 2549 ของบริษัท ซึ่งผานการ

ตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 



จากสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. ซึ่งใหความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข และไมพบส่ิงที่เปนตนเหตุใหเชื่อวางบการเงิน

ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินอยูในหนาที่ 24 

ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน 955.73 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียน 583.20 ลานบาท รวมสินทรัพย 

1,538.93 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียน 897.02 ลานบาท หนี้สินไมหมุนเวียน 30.31 ลานบาท รวมหนี้สิน 927.33 

ลานบาท สวนของผูถือหุน 611.60 ลานบาท รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,538.93 ลานบาท รายไดรวม 

2,313.90 ลานบาท คาใชจาย 2,082.54 ลานบาท กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 231.36 ลาน

บาท ดอกเบี้ยจาย 9.63 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคล 59.07 ลานบาท กําไรสุทธิ 162.66 ลานบาท กําไรตอหุน 

0.77 บาท 

ผูถือหุน  ตามเอกสารหนาที่ 46 เกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ ของป 2549 มีจํานวน  

(ไมประสงคออกนาม) 3,085,806.87 บาท เกิดมาจากสาเหตุใด และในป 2548 เกิดมาจากสาเหตุใด

ขอใหอธิบาย 

ผูชวยผูจัดการใหญ ในป 2548 บริษัทสามารถเก็บหนี้ที่สงสัยจะสูญไดจํานวน 109,552.01 บาท   สวน 

(นายเอนก ศรีทับทิม) ในป 2549 เกิดจากลูกหนิ้เงินประกันผลงานที่คางชําระเกินกําหนด จึงไดทําการ

บันทึกหนี้สงสัยจะสูญไวกอน 

กรรมการผูจัดการใหญ ลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญนี้ จะสามารถทําการเรียกชําระคืนได จะตองใชเวลาเนื่องจาก

การตามชําระหนี้ของบริษัท มีโอกาสและเวลาตามเรียกชําระไดนานเพราะกวา

โครงการณตางๆ หลังจากงานเสาเข็มจะกอสรางแลวเสร็จ จะใชเวลาเปนป 

เพียงแตจะใชขบวนการติดตามทวงหนี้ตามปกติหรือตองฟองรองตอศาลซึ่งขึ้นอยู

กับเหตุการณแตละกรณีวาจะใชวิธีแบบใด 

มติที่ประชุม  ที่ประชุม มีมติอนุมัติรับรองงบการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ.วันที่ 

31 ธันวาคม 2549 ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียง 
  

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

128,341,240 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิ และการจายเงินปนผล   
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด มาตรา 116 และขอบังคับ

บริษัท ขอ 36 กําหนดไววาบริษัท ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและผลการ

ดําเนินงานประจําป 2549 ของบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 162,657,981.47 บาท (กอนทุนสํารองรอยละ 5 จํานวน 

8,132,899.07 บาท) คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.77 บาท คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

2549 และการจายเงินปนผล ดังนี้ 



1. ทุนสํารองตามกฏหมาย  :  จัดสรรเทากับรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 8,132,899.07 

บาท 

2. จายเงินปนผลแกผูถือหุน  :  อัตราหุนละ 0.36 บาท ซึ่งในวันที่ 8 กันยายน 2549 ไดจายเงินปน

ผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.12 บาท จึงจะจายปนผลเพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.24 

บาท คิดเปนเงินปนผลที่จะจายเพิ่มอีกเปนจํานวน 50.78 ลานบาท รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน 

75.98 ลานบาท ซึ่งเปนอัตราการจายเงินปนผลตามที่ไดแจงไวในรายงาน 56-1 ประจําป 2548 

ที่วา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมเกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว โดยกําหนดจะจายเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 

เงินปนผลนี้จายใหแกผูถือหุนซึ่งมีชื่อในวันปดสมุดทะเบียนหุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ณ.

วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว         ลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฏหมายจํานวน  

8,132,899.07 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลใหถือกับผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏในสมุด

ทะเบียน วันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. อัตราหุนละ 0.36 บาท เปนการ

จายเงินปนผลรวมสองครั้ง คือเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ไดจายเงินปนผลระหวาง

กาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.12 บาท และจะจายเงินปนผลในครั้งนี้อีกในอัตราหุน

ละ 0.24 บาท ดวยการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

128,341,240 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ประธานไดแจงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตาม

อัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการดังนั้น กรรมการที่ครบตามวาระเทากับ 3 ทานคือ 

 1. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 

 2. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน 

 3. นางภาวนา  ทัศนนิพันธ 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ทานกลับ

เขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องดวยบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถและ

ประสบการณ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันถัดจาก

วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เปนตนไป และในวาระนี้เปนวาระที่สําคัญจึงใหคุณปยะนุช ยอดชุม 

ผูชวยผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. เปนกรรมการในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้ 

ผูถือหุน   ขอใหกรรมการบริษัท และผูบริหารบริษัท กลาวแนะนําตัวเองพรอมทั้งขอขอมูลการ 

(ไมประสงคออกนาม) ทํางานวาทํางานกับบริษัทมาแลวเปนเวลานานเทาใด  



กรรมการบริษัท และ ไดกลาวแนะนําตนเองพรอมทั้งประวัติการทํางาน 

ผูบริหารบริษัท 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ 

   ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยการลงคะแนนเปนรายบุคคลตามลําดับดังนี้ 

          

 

รายชื่อกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

  คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ 

1. รศ.ดร.สมชาย   ภคภาสนวิวัฒน    128,341,240 100 - - - - 

2. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน 128,341,240 100 - - - - 

3. นางภาวนา ทัศนนิพันธ 128,341,240 100 - - - - 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
 ประธานไดแจงวาคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คาตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2550 เปนจํานวนเงินรวม 3.2 ลานบาท ซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ กรรมการซึ่งเปนบุคคลภายใน 

5 ทาน จะไดรับ 1.6 ลานบาท และคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทานจะไดรับ 1.6 ลานบาท จะแบงเปนประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับ 6.4 แสนบาท ตอป 1 ทาน สวนกรรมการตรวจสอบ 2 ทานจะไดรับทานละ 4.8 

แสนบาท ตอป 

ผูถือหุน   เห็นดวยกับการอนุมัติคาตอบแทนตามที่เสนอและมีความเห็นวาในปตอไป ควรให 

(ไมประสงคออกนาม)  มีผลตอบแทนพิเศษอีกสวนหนึ่งแกผูบริหารภายใน   โดยพิจารณาจากเปาหมายที่ 

วางไว เมื่อสามารถบริหารงานตามเปาหมาย เปนการทาทายความสามารถของ

ผูบริหาร และในปหนานั้นขอใหกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ทานที่ไมไดเขารวมประชุม

ขอใหเขารวมประชุมดวย 

ประธาน  ขอรับไวพิจารณา ในสวนของกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ทานไดเดินทางไป

ตางประเทศจึงไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ได 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

128,341,240 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2550 
 ประธานไดแจงวาคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลว

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวาจางสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. และแตงตั้งนาง



สุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3104 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2550 และกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัท 

จํานวนเงิน 600,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 540,000 บาท และกําหนดคาธรรมเนียม

ในการสอบบัญชี ของบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 60,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม 

60,000 บาท รวมทั้งส้ิน 1.26 ลานบาท 

 

ผูถือหุน   ขอใหผูตรวจสอบแนะนําตัวพรอมทั้งขอทราบวาตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาเปน 

(ไมประสงคออกนาม) เวลากี่ปแลว 

ผูสอบบัญช ี ไดแนะนําตัวเอง และแจงวาไดทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเปนเวลา 4 ป 

(คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ)  แลว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีสําหรับป 2550 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

128,341,240 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 เนื่องจากไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเสียสละเวลาเขา

รวมประชุมในครั้งนี้ 

 ประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา 10.45 น. 

 

 อนึ่งหลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ไดมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 17 ราย รวมเปน 53 ราย นับรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทั้งส้ิน 128,341,240 หุน คิดเปนรอย

ละ 60.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 

        

     ลงชื่อ________________________________ประธานที่ประชุม 

          ( นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน ) 

 

 

     ลงชื่อ_______________________________ผูบันทึกการประชุม 

                    ( นายเอนก  ศรีทับทิม ) 


