
 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
ของ 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 9.15 น. ณ.หองซาลอน โรงแรมเลอคอนครอด ต้ังอยูเลขท่ี 204 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  

กรรมการบริษัท ที่เขารวมประชุม 
 1. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน  ประธานกรรมการ 

 2. นายณรงค ทัศนนิพันธ  รองประธานกรรมการ 

 3. นายทรงศักด์ิ วิสุทธิพิทักษกุล  กรรมการ 

 4. นางภาวนา ทัศนนิพันธ  กรรมการ 

 5. นายเผด็จ รุจิขจรเดช  กรรมการ 

 6. นายกมล  สิงหโตแกว  กรรมการ 

 7. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 8. นายสมควร วัฒกีกุล   กรรมการตรวจสอบ 

 9. นายสมควร มูสิกอินทร  กรรมการตรวจสอบ 

คณะผูบริหารที่เขารวมประชุม 
 1. นายณรงค ทัศนนิพันธ  กรรมการผูจัดการใหญ 

 2. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน  กรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายงานอํานวยการ 

3. นายทรงศักด์ิ วิสุทธิพิทักษกุล  กรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายงานโครงสรางและซอมบํารุง 

 4. นายเผด็จ รุจิขจรเดช  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 

 5. นายกมล สิงหโตแกว  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานโครงการพิเศษ 

 6. MR.AUNG WIN MANG   ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานปรับปรุงคุณภาพดิน 

 7. นายกมล อยูยืนพัฒนา  ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานโครงสราง 

 8. นายเอนก ศรีทับทิม   ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานอํานวยการ 

 9. MR.ZAW ZAW AYE   ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาธุรกิจ 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ 

เร่ิมการประชุม นางสาวพีระดา ภักดีพาณิชย เจาหนาท่ีบริษัทฯ ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร 

และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้ 



นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการบริษัทเปนประธานในท่ีประชุม ประธานไดกลาวตอนรับผูถือหุนที่

เขารวมประชุมในคร้ังนี้ และแถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม

ทั้งส้ิน 71 ทาน รวมเปนจํานวนหุนทั้งหมด 110,506,694 หุน คิดเปนรอยละ 51.39% ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกจําหนาย (ผู

ถือหุนของบริษัท 3,159 ราย ถือหุนรวมทั้งส้ิน 215,000,000 หุน) ครบเปนองคประชุม ประธานกลาวเปดการประชุม ประธาน

ไดชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงตอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

1. ผูถือหุนแตละทานจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ รวมทั้งจํานวนหุนท่ีไดรับมอบฉันทะให

มาใชสิทธิลงคะแนน 

2. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดดานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหลงมติในบัตร

ลงคะแนนที่เจาหนาที่มอบให และสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่เพื่อรวบรวมและนบัคะแนนตอไป 

3. ในกรณีที่ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดดานหรือไมเห็นดวย ใหถือวาที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติในมติที่ประธานเสนอ และใหนําบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่มอบใหสงคืนกับเจาหนาที่

หลังจากการปดประชุม 

ที่ประชุมไมมีผูใดสงสัยและเสนอความเห็นเปนอยางอื่น 

ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2550 
 ประธานแจงวาบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 ที่ไดประชุมเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 

2550 เวลา 9.00 น. ณ.หองอุบลชาด โรงแรมเลอคอนครอด ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุมแลว จึงขอเสนอ

ใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2550 

ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

110,515,894 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําป 2550 
 ประธานขอใหคุณณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอท่ีประชุมเก่ียวกับกิจการท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการ

ในรอบปที่ผานมา กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา โดยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2550 มีกําไรสุทธิ 22.73 ลานบาท 

ลดลงจากป 2549 รอยละ 86.02 โดยมีสาเหตุอยูหลายประการ คือ 

1. เน่ืองจากสภาวะการทางการเมือง ที่ไมแนนอนจึงทําใหนักลงทุนไมแนใจในการลงทุนทําใหโครงการงานกอสราง

ลดลงมาก 

2. เน่ืองจากกรุงเทพมหานครไดออกกฎระเบียบเก่ียวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม มีผลทําใหการอนุญาตการกอสรางอาคาร

ชา เน่ืองจากตองไดรับใบอนุญาตส่ิงแวดลอมกอน จึงทําใหการเร่ิมงานชากวาแผนงานของบริษัทที่วางไว 



3. ตามปรกติงานของบริษัทฯ แตละโครงการจะใชเวลาประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ก็ไดมีการลอคราคาวัสดุไวตาม

ระยะเวลาการกอสราง เม่ือการไดรับใบอนุญาตลาชา จึงไมสามารถลอคราคาวัสดุ และประกอบกับราคาวัสดุ

เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะเหล็ก จึงทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัท 

4. มีการต้ังสํารองของลูกคารายหนึ่งจํานวน 47.14 ลานบาท 

จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2550 ลดลง และในป 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 

1,422.18 ลานบาท ลดลงจากป 2549 เทากับรอยละ 11.46 บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดี มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตใหไดมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงดานส่ิงแวดลอม บริษัทมิไดหยุดน่ิงในการขยายธุรกิจของ

บริษัท ทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยในป 2550 บริษัทไดขยายงานไปยังประเทศสิงคโปร โดยรวมลงทุนกับ RYOBI – 

KISO (S) PTE LTD ต้ังบริษัท SEAFCO RYOBI PTE LTD เพ่ือรับงานกอสรางกําแพงกันดิน ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 

47.50 

ผูถือหุน   ไดสอบถามถึงการขยายการลงทุนไปตางประเทศและแนวโนมของกําไรในอนาคต 

(ไมประสงคออกนาม)  

กรรมการผูจัดการใหญ การลงทุนในตางประเทศจะทําการลงทุนมากขึ้น เพื่อเปนการเปดตลาดสํารอง ซึ่งการไปเปด

ตลาดที่สิงคโปรนั้น บริษัทฯ ไดนําเคร่ืองจักรไปเพียง 2 ชุดเทานั้น ถาตลาดภายในประเทศเกิดการ

ชะลอตัวลงก็ยังสามารถที่จะสงเค ร่ืองจักรไปตางประเทศได  เพื่อเปนตลาดเสริมของ

ภายในประเทศ การขยายตลาดตางประเทศ บริษัทจะไปประเทศที่อยูใกลเคียงประเทศไทยกอน 

เชน กัมพูชา เวียดนาม พมา โดยแตเดิมนั้นเคยวางแผนวาจะไปประเทศแถวตะวันออกกลาง ซึ่ง

เปนตลาดใหญ แตเม่ือศึกษาดูแลวคอนขางยาก ดังนั้นจึงจะขยายตลาดในประเทศที่ใกลเคียง

ประเทศไทยกอน เพราะควบคุมงาย รวมทั้งการขนสงเคร่ืองจักรทําไดโดยงาย ในสวนของรายได

นั้น จากปญหาท่ีเก่ียวกับการขอใบอนุญาตกอสรางจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งออกมาชาเนื่องจาก

ตองไดใบอนุญาตส่ิงแวดลอมกอน ซึ่งขณะน้ีโครงการตางๆ ที่ติดอยูก็เร่ิมทยอยไดรับใบอนุญาต

บางแลว จึงทําใหมีงานใหมออกมามากขึ้น ซึ่งในชวงป 2550 นั้นมีโครงการตางๆ ติดอยูเปน

จํานวนมากมีจํานวนนอยที่ไดรับใบอนุญาต งานในตลาดลดลงการแขงขันรุนแรง ทําใหราคางาน

ที่ไดรับมาตํ่ากวาเดิม แตในขณะนี้งานเร่ิมทยอยออกมามากขึ้นจึงคาดการณวาผลของการ

ประกอบการนาจะดีขึ้น 

ผูถือหุน   ไดสอบถามเก่ียวกับการสํารองหนี้สูญจํานวน 47.14 ลานบาท          นั้นวาจะไดรับคืนมาหรือไม 

(ไมประสงคออกนาม) อยางไร ผลประกอบการของบริษัทท่ีสิงคโปรมีกําไรมากนอยเทาใด งานที่เหลืออยูในปจจุบันมี

จํานวนเทาใดที่บริษัทรับมา ในราคาท่ีวัสดุยังไมขึ้นสูงเหมือนในปจจุบัน และการเตรียมตัวใน

โครงการ MEGA Project เปนอยางไร  

กรรมการผูจัดการใหญ ในสวนของลูกหนี้ที่ต้ังสํารองหน้ีสูญไวนั้นคาดวาจะไดรับคืนแนนอน แตยังไมสามารถตอบไดวา

จะไดเม่ือใด บริษัทฯ ไดใหลูกหนี้รายนี้ออกเช็คใหกับบริษัทไว รวมทั้งใหทางผูบริหารสลักหลังเช็ค

กํากับไวใหดวย และขณะนี้บริษัทไดฟองรองคดีเช็คกับทางศาลรวมกับทางอัยการไวเรียบรอยแลว 

ซึ่งเปนคดีอาญาถาไมชําระก็จะมีผลถึงติดคุกได ขณะน้ีทางศาลไดนัดไกลเกล่ียในวันท่ี 24 นี้ วา

จะใหลูกหนี้ชําระหน้ีอยางไร สวนผลของการประกอบการในประเทศสิงคโปรนั้นออกมาดี โดยมี

กําไรขึ้นตนอยูประมาณรอยละ 30 และงานน้ีจะแลวเสร็จประมาณตนเดือน มกราคม ขณะน้ี

กําลังหางานใหมเพิ่มขึ้น ในสวนของงานที่รับเขามาแลวที่มีปญหาเร่ืองใบอนุญาตลาชาและไม



สามารถลอคราคาวัสดุได มีคงเหลืออยูประมาณ 100 กวาลานบาท ซึ่งงานในสวนน้ีอาจจะมีผล

ขาดทุนได สวนงาน MEGA Project นั้น ถาเร่ิมในป 2550 นี้ รายไดที่จะรับเขามาจริงๆ ตองเปนป

หนามากกวา เพราะงานในหนวยงานรัฐเม่ือเร่ิมประมูลงานในขณะน้ี กวาจะทําสัญญารวมท้ัง

ยายสาธารณูปโภคเสร็จก็คงเปนปหนา 

ผูถือหุน   ไดสอบถามเก่ียวกับการเกิดสํารองหนี้สูญของบริษัทมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด 

(ไมประสงคออกนาม) 

กรรมการผูจัดการใหญ ในสวนน้ีจะตอบเปนหลักของสถิติ ต้ังแตเกิด IMF โครงการนี้เปนโครงการแรกที่เกิดขึ้น ซึ่งในป 

2549 บริษัทฯ รับงานมาทั้งหมด 67 โครงการ โครงการนี้เปน 1 ใน 67 โครงการนั้น ตามปรกติแลว

โครงการที่สรางอาคารแลวบริษัทสามารถเก็บหน้ีไดอยูแลวเพราะเปนงานตนน้ํา เพราะถา

โครงการนั้นมีปญหาเก่ียวกับการชําระคางานเสาเข็มแลว ผูรับเหมารายอื่นๆ ก็จะไมกลารับงาน

ตอ แตถาโครงการใดไมสามารถขึ้นอาคารไดแตแรกแลว บริษัทฯจะเกิดปญหาสํารองหนี้สูญเพียง

รายเดียว ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีนอย 

ผูถือหุน   ไดสอบถามถึงการรับงานในสวนของ MEGA Project ที่จะเกิดขึ้นนอกจากรถไฟฟาแลวยังมีการ 

(ไมประสงคออกนาม) ขยายถนนไปโคราช บริษัทมีแผนการรับงานนี้อยางไร และในสวนงานของสิงคโปรมีโครงการบอน

คาสิโนที่มีมูลคางานเปนแสนลานบาท บริษัทฯนาจะมีแผนการรับงานใหมากขึ้นกวานี้ รวมทั้งงาน

ตะวันออกกลางก็นาจะลงมือรับงานเพราะท่ีนั่นมีปริมาณงานมาก บริษัทฯนาที่จะบุกตลาดให

มากขึ้น 

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทฯ มีธุรกิจหลักในการรับงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดินโดยที่มีงานในสวนของเอกชน 

รอยละ 70 และในสวนของภาครัฐ รอยละ 30 งานในสวนของ MEGA Project ของงานขยายถนน

ไปโคราชน้ัน ผูรับเหมาท่ีจะรับงานในสวนนี้ไดก็จะเปนประเภทผูรับเหมาขนาดใหญ เทาที่รูกันใน

บานเราจะมีอยูประมาณ 3 บริษัท บริษัทฯ ไมมีศักยภาพพอท่ีจะเขาไปแขงขันได แตก็จะพยายาม

เขาไปรับงานในสวนที่เก่ียวของกับงานของบริษัทฯ โดยอาจเขาไปในลักษณะเปนผูรับเหมาชวง 

กรณีประเทศสิงคโปร บริษัทฯ ไดสงเคร่ืองจักรเขาไปเพียง 2 ชุดเทาน้ัน ผลประกอบการที่สิงคโปร

ก็เปนที่นาพอใจ และเปนการเร่ิมตนในการขยายตลาดไปในประเทศสิงคโปร การเติบโตของบริษัท

รวมที่นั่นจะตองคอยเปนคอยไป เพื่อใหเกิดความแนนอนม่ันคงและไมมีความเส่ียงสูง ซึ่งอาจมีผล

เสียหายกับบริษัทได ในการขยายตลาดไปในตะวันออกกลางซึ่งมีตลาดใหญมากก็จริง ทั้งที่บริษัท

ฯไดวางแผนแตตน วาจะขยายตลาดไปที่นั่น แตเม่ือศึกษาแลวการไปที่ตะวันออกกลางน้ัน

คอนขางยาก การไปต้ังบริษัทท่ีเปนของคนในประเทศน้ันๆ เปน SPONSOR มาชวยงาน

บริหารงาน เชน การเก็บหนี้สิน รวมทั้งมีสวนรวมในการหางาน โดยจะตองเสียคา COMMISION 

ใหกับ SPONSOR นั้นๆ ดวย ในการทํานั้นจะตองทําสัญญากับ SPONSOR นั้นๆ ดวย และการ

แตงต้ัง SPONSOR จะตองทํากับรายเดียวเทานั้น และการทําสัญญาเปนทางการหามมีการ

เปล่ียนแปลงเปน SPONSOR รายอื่น ในกรณีนี้เปนการยากที่บริษัทฯ จะตกลงเลือก SPONSOR 

รายใด ซึ่งมี SPONSOR ที่มาติดตอกับบริษัทฯ หลายรายซึ่งแตละรายที่เขามาสวนใหญจะเปน

เชื้อพระวงศ บริษัทฯจึงพิจารณาแลววาจะขยายไปในประเทศใกลเคียงที่มีความพรอมมากกวา 

เชน กัมพูชา เวียดนาม 



ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดกลาวเสริมวาในการขยายธุรกิจไปตางประเทศจะตองคํานึงถึงความเส่ียงในการเขาไปในพื้นที่

นั้นจะตองพิจารณากฎระเบียบและสรางความคุนเคยในพ้ืนที่นั้นๆ แตละกาวท่ีเขาไปควรยึดหลัก 

CONSERVATIVE จะดีกวา 

ผูถือหุน   เห็นดวยกับการ CONSERVATIVE ขอใหเลาเก่ียวกับสถานะของ บริษัท RYOBI–KISO(S) มี 

(ไมประสงคออกนาม) อุปสรรคในการรวมลงทุนหรือไม 

กรรมการผูจัดการใหญ อุปสรรคในการรวมทุนนั้นไมมี ผูบริหารของ RYOBI-KISO(S) นั้นก็เปนวิศวกรโดยไดมีโอกาสพบ

กันหลายคร้ังในงาน CONFEREMCE ที่ตางประเทศ ตามที่ทราบกันดีอยูแลววา บริษัทฯ เสนอ

บทความทางวิชาการไปรวมในงาน CONFERENCE ในตางประเทศอยูเสมอๆ RYOBI-KISO(S) 

นั้นเปนบริษัทท่ีทําเสาเข็มเจาะในประเทศสิงคโปร สวนบริษัท SEAFCO-RYOBI(S) จะรับงาน

กอสรางกําแพงกันดิน การทํางานในประเทศสิงคโปรของบริษัท SEAFCO-RYOBI(S)  ไดรับความ

ชวยเหลือจาก RYOBI-KISO(S) ในเร่ืองของกฎระเบียบตางๆ เชน การชวยทําเอกสาร WORK 

PERMITE ใหกับพนักงานที่บริษัทฯ สงเขาไปทํางานท่ีประเทศสิงคโปร 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 และตอบขอซักถามของ

กรรมการผูจัดการใหญ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 ประธานไดเชิญนายเอนก ศรีทับทิม ผูชวยผูจัดการใหญ นําเสนองบการเงินตอที่ประชุม ซึ่งนายเอนกไดชี้แจงตอที่

ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปนแบบแผน CD 

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว สําหรับงบการเงินประจําป 2550 ของบริษัท ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี โดย

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2982 จากสํานักงานสอบบัญชี  ดี.ไอ.เอ. ไดใหความเห็นแบบ

ไมมีเงื่อนไขและไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตอง ตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป โดยงบการเงินอยูในหนา 44 ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน 674.43 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียน 747.75 ลาน

บาท รวมสินทรัพย 1,422.18 ลานบาท หน้ีสินหมุนเวียน 800.99 ลานบาท หน้ีสินไมหมุนเวียน 20.09 ลานบาท รวมหนี้สิน 

821.08 ลานบาท สวนของผูถือหุน 601.10 ลานบาท รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,422.18 ลานบาท รายไดรวม 1,882.03 

ลานบาท รวมคาใชจาย 1,796.17 ลานบาท กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดนิติบุคคล 65.86 ลานบาท ดอกเบ้ียจาย 19.37 

ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคล 23.76 ลานบาท กําไรสุทธิ 22.73 ลานบาท กําไรตอหุน 0.11 บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบการเงินและงบกําไรขาดทุน ประจําปส้ินสุด ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 ตามแสนอ ดวยคะแนนเสียง 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

110,493,794 

- 

22,100 

 

99.98% 

- 

0.02% 

 

 



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และการจายเงินปนผล 
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด และขอบังคับบริษัทไดกําหนดไววาบริษัท 

ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 กวาทุนสํารองรวมมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนและผลการดําเนินงานประจําป 2550 ของบริษัทมีผลกําไรสุทธิในงบการเงินรวมเปนจํานวน 22,731,675.57 

บาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวน 12,106,066.16 บาท (กอนทุนสํารองรอยละ 5 เปนเงิน 605,303.31 บาท) คิด

เปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.11 บาท และ 0.06 บาท ตามลําดับ คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550 และ

การจายเงินปนผลดังนี้ 

1. ทุนสํารองตามกฎหมาย : จัดสรรเทากับรอยละ 5 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 

605,303.31 บาท 

2. จายเงินปนผลแกผูถือหุน : อัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินปนผลจาย 10.75 ลานบาท ซึ่งอัตราจายเงินปนผล

นี้เปนไปตามนโยบายของบริษัท ที่วาการจายเงินปนผลในอัตราไมเกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี 

และสํารองตามกฎหมายแลว โดยกําหนดจะจายเงินปนผลในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2551 และการจายเงินปนผล

คร้ังนี้ จะจายใหผูถือหุนที่มีชื่อในวันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ณ.วันที่ 24 เมษายน 2551 

เวลา 12.00 น. โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาดังนี้ 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2550 ป 2549 ป 2548 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 22.732 162.658 67.261 

จํานวนหุน (ลานหุน) 215.000 211.518 210.000 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน)  0.05 0.36 0.15 

เงินปนผลจายท้ังส้ิน (ลานบาท) 10.750 75.96 31.50 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 47.29 46.70 46.83 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 605,303.31 บาท และ

อนุมัติจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนท่ีมีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียน วันท่ี 24 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. 

อัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินปนผลจาย 10.75 ลานบาท ดวยการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

110,515,894 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการที่ครบ

ตามวาระเทากับ 3 ทาน บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวามีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตางๆ แตไมมีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือ

ระเบียบวาระเขามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเปน

ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณความเช่ียวชาญในงานแลว คณะกรรมการ



สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไมรวมกรรมการผูที่มีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดเสนอใหเลือกกรรมการ 3 ทานที่พนจากตําแหนง

ตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง คือ  

1. นายสมควร วัฒกีกุล 

2. นายเผด็จ รุจิขจรเดช 

3. นายกมล สิงหโตแกว 

โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 3 ทาน ตามส่ิงที่สงมาดวย 3  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ดวยการ

ลงคะแนนเปนรายบุคคลตามลําดับดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ 

1. นายสมควร วัฒกีกุล 110,515,894 100 - - - - 

2. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช 110,515,394 99.99 - - 500 0.01 

3. นายกมล สิงหโตแกว 110,490,894 99.98 - - 25,000 0.02 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
 ประธานไดแจงวาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 

เปนจํานวนเงิน 3.2 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2550 

ผูถือหุน   ขอเสนอวาการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการนาจะมีการแยกเปน 2 สวน คือ จายเปน 

(ไมประสงคออกนาม) คาใชจายประจํา เชน คาเบี้ยประชุม และอีกสวนควรกําหนดคาตอบแทนท่ีอิงกับผลการ

ดําเนินงานโดยอาจจะอิงกับกําไรของบริษัท หรือจากการจายเงินปนผลก็ได ซึ่งการจายลักษณะนี้

เปนการจายตามผลงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน 

ประธานกรรมการ  ไดรับไวเพื่อนําไปพิจารณาในปตอไป ตามที่ผูถือหุนแนะนํา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

110,515,894 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2551  

ประธานไดแจงวาคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่

ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติวาจางสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. และแตงต้ัง นางวิไลรัตน โรจนนครินทร เลขทะเบียน

ผูสอบบัญชี 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 3599 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท



ยอยประจําป 2550 และกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,866,000 บาท ผูสอบบัญชีทั้งสองทานไมมี

ความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2551 

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ % ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม  

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน(1 หุน = 1 เสียง)  

 

1. 
 

110,515,894 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 ประธานไดกลาววาใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัท ไดทําการแปลงเปนหุนสามัญ

ครบจํานวน 5 ลานหนวย เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และไดทําการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เรียบรอยแลวโดยมีทุนจด

ทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวจํานวน 215 ลานบาท เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 และในการใชสิทธิในงวดสุดทายมีพนักงานที่พน

สภาพการเปนพนักงานของบริษัท จึงไมสามารถใชสิทธิได จึงไดทําการจัดสรรใหมใหกับพนักงานและกรรมการที่มีสิทธิอยูใน

จํานวน 355,000 หนวย โดยผูที่ไดรับนั้นเปนบุคคลท่ีไมเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญทั้ง 3 กลุม คือ กลุมประเวศวรารัตน กลุม

ทัศนนิพันธ และกลุมวิสุทธิพิทักษกุล 

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องท่ีประธานแจง 

 

 เน่ืองจากไมมีผูเสนอเร่ืองอื่นใดเขาพิจารณาอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเสียสละเวลาเขารวมประชุมในคร้ัง

นี้ 

 ประธานจึงกลาวปดประชุม เวลา 11.35 น. 

 อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเม่ือเวลา 9.15 น. ไดมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น อีก 3 

ราย เปน 74 ราย นับจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทั้งส้ิน 110,515,894 หุน คิดเปนรอยละ 51.40 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย 

 

 

 


