
รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 
ของ 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 9.25 น. ณ หอง Meeting Room 3-4 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ตั้งอยูเลขที่ 60 ถ.

รัชดาภิเษก – ตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

กรรมการบริษัท ที่เขารวมประชุม 
 1.   นายทัชชะพงศ   ประเวศวรารัตน  ประธานกรรมการ 

 2.   นายณรงค  ทัศนนิพันธ  รองประธานกรรมการ 

 3.   นายทรงศกัดิ์  วิสุทธิพิทักษกุล  กรรมการ 

 4.   นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการ 

 5.   นายกมล   สิงหโตแกว  กรรมการ 

 6.   นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ  กรรมการ 

 7.   รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 8.   นายสมควร  วัฒกีกุล   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 9.   นายสมควร  มูสิกอินทร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

คณะผูบริหารที่เขารวมประชุม 
 1.   นายณรงค  ทัศนนิพันธ  กรรมการผูจัดการใหญ 

 2.   นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน  รักษาการกรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายงานอํานวยการ 

3.   นายทรงศักดิ์  วิสุทธิพิทักษกุล  กรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายงานโครงสรางและซอมบํารุง 

 4.   นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 

 5.   นายกมล  สิงหโตแกว  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานโครงการพิเศษ 

 6.   นายกมล  อยูยืนพัฒนา  ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานโครงสราง 

 7.   MR. ZAW ZAW AYE    ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาธุรกิจ 

 8.   นายเอนก   ศรีทับทิม   ผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานอํานวยการ 

 
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม จากสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. 
 1.   นางวิไลรัตน   โรจนนครินทร 

 

 เริ่มประชุม นายเอนก ศรีทับทิม ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร และผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ 



 นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานในที่ประชุม ประธานไดกลาวตอนรับผูถือหุน และผูรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ และแถลงตอที่ประชุมวา มีผูเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม

ทั้งส้ินจํานวน 88,199,036 หุน คิดเปนรอยละ 41.02 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกจําหนาย จํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด 101 ทาน 

และหลังจากกลาวเปดการประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเปนจํานวนทั้งส้ิน 92,677,040 หุน คิดเปนรอยละ 43.11 จํานวนผูเขารวม

ประชุมทั้งส้ิน 139 ทาน (ผูถือหุนของบริษัท 3,094 ราย ถือหุนรวมทั้งส้ิน 215,000,000 หุน) ครบองคประชุม ประธานกลาวเปดการ

ประชุม และไดชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงตอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. ผูถือหุนแตละทานมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ รวมทั้งจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ ในการ

ใชสิทธิลงคะแนน 1 หุนเทากับ 1 คะแนนเสียง ตามบัตรคะแนนเสียงที่ทุกทานไดรับกอนเขาหองประชุม 

2. ในกรณีที่ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะรายใด แสดงความเห็นคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหลงมติในบัตร

ลงคะแนนตามวาระตาง ๆ ที่เจาหนาที่มอบใหแลวยกมือขึ้น และสงบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่ที่จะมารับบัตรกับ

ทาน เพื่อรวบรวมไปนับคะแนนตอไป 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใดเห็นชอบอนุมัติในมติที่ประธานเสนอ กรุณาสงบัตรลงคะแนนเสียงที่

เจาหนาที่มอบใหคืนแกเจาหนาที่หลังการปดประชุมแลว 

ที่ประชุมไมมีผูใดสงสัยและเสนอความเห็นเปนอยางอื่น 

ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 

2552 
ประธานแจงวาบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ที่ไดประชุมเมื่อ

วันที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ตั้งอยูเลขที่ 60 

ถนนรัชดาภิเษก – ตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ใหผูถือหุนไวลวงหนา พรอมกับ

จดหมายเชิญประชุมแลว จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ตามที่

เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

92,677,040 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

 
วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2552 

ประธานไดเชิญคุณณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ รายงานตอที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการ

ที่บริษัทฯ ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานตอที่ประชุมวา ผลประกอบการ

โดยรวมของบริษัท และบริษัทยอยในป 2552 มีกําไรสุทธิ 51.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 

343.53 เนื่องจากบริษัทสามารถสงมอบงานไดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถควบคุมตนทุน และคาใชจายไดดีกวา

ป 2551 ในป 2552 มีสินทรัพยรวม 1,640.12 ลานบาท สูงกวาป 2551 รอยละ 9.29 บริษัทและบริษัทยอย

ไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงในกรณีตาง ๆ เพื่อทําการ



ปองกันไมใหเกิดขึ้น หรือถาเกิดขึ้นก็ใหมีผลกระทบกับบริษัทนอยที่สุด มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตใหได

ตามมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงดานสิ่งแวดลอม 

ในปที่ผานมาบริษัทไมไดงานในตางประเทศ เนื่องจากเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไปทั่ว ไมวาใน

สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย แตในป 2553 ไดรับงานสถานีรถไฟฟาใตดินในสิงคโปร ซึ่งเปนสัญญาณที่ดี

ที่สภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 โดยไมมีผูถือหุนซักถามขอสงสัยแต

ประการใด 

 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ประธานไดเชิญนายเอนก ศรีทับทิม ผูชวยผูจัดการใหญ ชี้แจงงบการเงินตอที่ประชุมวา บริษัทได

จัดสงสําเนางบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนแบบแผน CD พรอม

หนังสือเชิญประชุมแลว สําหรับงบการเงินประจําป 2552 ของบริษัทไดผานการตรวจสอบและรับรองจาก

ผูสอบบัญชี โดย นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104 จากสํานักงานสอบ

บัญชี ดี.ไอ.เอ. ไดใหความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข และไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไม

ถูกตอง ตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินอยูในหนา 65-117 ใน

เอกสารรายงานประจําป ที่แจกใหกอนเขาประชุม ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 912.46 ลานบาท รวม

สินทรัพย 1,640.12 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียน  937.10 ลานบาท หนี้สินไมหมุนเวียน 49.00 ลานบาท รวม

หนี้สิน 986.10 ลานบาท สวนของผูถือหุน 654.02 ลานบาท รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,640.12 ลาน

บาท รายไดจากการรับจาง 1,785.43 ลานบาท รายไดอื่น และหนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ 41.49 ลาน

บาท คาใชจาย 103.62 ลานบาท กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 95.80 ลานบาท กําไรสุทธิ 

51.51 ลานบาท กําไรตอหุน 0.24 บาท 

ผูถือหุน กลาวขอบคุณผูบริหารที่สามารถบริหารงานจนทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 343.53 ตามที่

บริษัทมีหนี้เกินกําหนดชําระมากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน มีจํานวนอยู 15.22 ลานบาท และมากกวา 12 

เดือนขึ้นไปอยูจํานวน 85.53 ลานบาท โดยมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยูจํานวน 62.32 ลานบาท ไม

ทราบวาทางบริษัทไดบริหารงานในสวนนี้อยางไร รวมทั้งในปตอไปจะมีการตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มมากขึ้น

หรือไม 

นายเอนก ลูกหนี้ในสวนคางชําระมากกวา 6 เดือนขึ้นไป ไดรับชําระเขามาในไตรมาสที่ 1 ป 2553 ประมาณ 14 ลาน

บาท ลูกหนี้ที่คางชําระนานจะเปนสวนของงานราชการ นโยบายของบริษัทในการตั้งสํารองหนี้สูญจะ

พิจารณาจากสถานะของลูกหนี้ถึงความสามารถในการชําระเงินวาสมควรจะตั้งสํารองหนี้สูญหรือไม และ

ถาลูกหนี้รายใดดําเนินการฟองรองตอศาลก็จะทําการตั้งสํารองหนี้สูญไวกอนจํานวน 100% ในสวนของหนี้

สูญจะมีเพิ่มขึ้นหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับเศรษฐกิจในปนั้น ๆ  ดวย ซึ่งในขณะนี้การที่จะรับงานจะมีการคัดเลือก

ลูกคาโดยดูฐานะทางการเงินและใหความระมัดระวังในการปลอมเครดิตใหลูกคามากยิ่งขึ้น 

คุณณรงค กลาวเพิ่มเติมวา ในฐานะที่เปนผูบริหารสูงสุดไดใหความสําคัญที่สุดในเรื่องของการเก็บเงิน แมธุรกิจของ

บริษัทเปนธุรกิจตนน้ํา จะไมมีปญหาในเรื่องการเก็บเงินจากลูกคามากนัก แตในสภาวะเศรษฐกิจชวงที่ผาน

มาไมคอยดี ทําใหเกิดปญหาเรื่องเก็บเงิน บริษัทตองมีความรอบคอบในการรับงานกับลูกคาใหมที่บริษัทจะ

รับงานไดทําการตรวจสอบอยางละเอียด แตถาจะปฎิเสธไมรับงานเลยก็จะทําใหบริษัทไมมีงาน ตองยอมรับ

(คุณบรรเจิด) 

(ผูชวยผูจัดการใหญ) 

(กรรมการผูจัดการใหญ) 



วามีความเสี่ยงในเรื่องนี้อยูบาง จะบริหารใหมีผลกระทบนอยที่สุด โดยขอยืนยันวาใหความสําคัญในเรื่องนี้

อยางดีที่สุด 

คุณมะลิ ลูกหนี้การคาที่ยังไมเรียกชําระของป 2552 มีจํานวนสูงกวาป 2551 มาก และประมาณการหนี้สินระยะสั้น

ของป 2552 ที่มีประมาณการสูงกวาป 2551 

 

นายเอนก ลูกหนี้การคาที่ยังไมไดเรียกชําระ เปนงานที่ทําเสร็จแลว แตยังไมไดสงมอบงาน เชนงานที่ทําเสร็จในเดือน

ธันวาคมก็จะสงมอบงานในเดือนถัดไปคือเดือนมกราคม และที่มีจํานวนมากเปนงานในสวนของงาน

ราชการที่ทําเสร็จแลว แตยังไมถึงงวดงานที่สงมอบ และคางานของราชการนี้ ในป 52 มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

รอยละ 40 ของรายไดรวม ในสวนของการประมาณการหนี้สิน คาใชจายในการซอมแซมงานตาง ๆ  เมื่อ

งานแลวเสร็จโดยจะประมาณการตามเปอรเซ็นตของมูลคางาน 

คุณณรงค ไดกลาวเพิ่มเติมวา ประมาณการหนี้ สินที่จะเกิดขึ้น เปนพวก   ที่ เกิดขึ้นหลังจากสงมอบงานแลว 

โดยประมาณการตามรายได ซึ่งในป 2552 สูงขึ้นกวาป 2551 จึงทําใหมีการประมาณการเพิ่มขึ้นมากกวาป 

2551 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตาม

เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

1.     เห็นดวย 

2.     ไมเห็นดวย 

3.     งดออกเสียง 

 

92,677,040 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

 
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2552 
  ประธานไดกลาววา ตามที่บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 

หลังจากหักเงินสํารองตาง ๆ ตามที่บริษัทไดกําหนดไว กําไรสุทธิที่จะนํามาพิจารณาจายเงินปนผลมาจาก

งบการเงินรวมของบริษัท โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และ

ความเหมาะสมอื่น ๆ ของการดําเนินธุรกิจในอนาคต ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 

และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กําหนดไววา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง

ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน บริษัทและบริษัทยอยมีผลการดําเนินงานประจําป 2552 มีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 51.51 ลาน

บาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.24 บาท คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 และ

การจายเงินปนผล ดังนี้ 

1. ทุนสํารองตามกฎหมาย  :  จัดสรรเทากับรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษัท 

เปนจํานวนเงิน 2,623,884.32 บาท (52,477,686.33 x 5%) 

2. จายเงินปนผลแกผูถือหุน  :  อัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินปนผลจาย 10.75 ลานบาท 

ซึ่งมีอัตราจายเงินปนผลนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่วาการจายเงินปนผลในอัตราไม

เกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมายแลว โดยกําหนดวัน 

(ผูรับมอบฉันทะจาก 
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) 

(ผูชวยผูจัดการใหญ) 

(กรรมการผูจัดการใหญ) 



RECORD DATE เพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2553 และกําหนดปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 และจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 7 

พฤษภาคม 2553  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 2,623,884.32 บาท และ

จายเงินปนผลอัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินปนผลที่จาย 10.75 ลานบาท โดยกําหนดวัน RECORD 

DATE เพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2553 และกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 จายเงินปนผลในวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553 ดวยการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

92,677,040 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของ

กรรมการที่ครบตามวาระเทากับ 3 ทาน บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อ

บุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระ

ตาง ๆ แตไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท 

ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในงานแลว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ไมรวมกรรมการผูที่มีสวนไดสวนเสียในกรณีนี้ ไดเสนอใหเลือกกรรมการ 3 ทาน ที่พนจาก

ตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง คือ 

  1.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน  กรรมการอิสระ 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2.  นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน  ประธานกรรมการ 

       กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน 

       รักษาการ รองผูจัดการใหญ ฝายอํานวยการ 

  3.  นางสาวณัฐฐวรรณ  ทัศนนิพันธ  กรรมการบรษิัท 

  โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของทั้ง 3 ทาน ตามสิ่งที่สงมาดวย 5. 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยการ

ลงคะแนนเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 



เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
รายชื่อกรรมการ 

คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ 

1.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 92,677,040 100 0 0 0 0 

2.  นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน 80,165,040 86.50 0 0 12,512,000 13.50 

3.  นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ 80,853,207 87.24 0 0 11,823,833 12.75 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
  ประธานไดแจงวาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาเบี้ยประชุม

กรรมการ และคาตอบแทนเปนรายป ของป 2553 เปนจํานวนเงิน 3.2 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2552 รวมทั้ง

คาตอบแทนโบนัสใหกับกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน เปนจํานวนเงิน 4 แสนบาทถวน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

92,677,040 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2553 
  ประธานไดแจงวา คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลว

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

1. แตงตั้งผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. ตามรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัท และ

บริษัทยอย ดังนี้ 

-  นางวิไลรัตน โรจนนครินทร  เลขทะเบียน  3104 

หรือ 

-  นางสาวสมจินตนา ผลหิรัญรัตน เลขทะเบียน 5599 

2. กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อบริษัท 
คาสอบบัญชี ป 2553 

(บาท) 

1.  บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 1,180,000.00 

2.  บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด 60,000.00 

3.  บริษัท ซีฟโก และประยูรชัย (1984) รวมคา จํากัด 60,000.00 

4.  SEAFCO – RYOBI PTE., LTD. 190,000.00 

5.  กิจการรวมคา ซีฟโก และประยูรชัย (1984) 220,000.00 

6.  กิจการรวมคา ศรีนครินทร 220,000.00 

รวม 1,930,000.00 



คุณมะลิ   ไดสอบถามคาสอบบัญชีถึงสูงขึ้นจากป 2552 

 

 

นายเอนก ชี้แจงคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น มีในสวนของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจํานวน 120,000 บาท 

เนื่องจากประมาณการวารายไดของบริษัทในป 2553 จะสูงเพิ่มขึ้นจากป 2552 และในสวนของ SEAFCO – 

RYOBI PTE., LTD. เพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 130,000 บาท เนื่องจากในป 2552 นั้นไมมีการรับงานใหม แตในป 

2553 ไดมีการรับงานใหม เปนงานสถานีรถไฟใตดินที่ประเทศสิงคโปร 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2552 ดวย

คะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

1. เห็นดวย 

2. ไมเห็นดวย 

3. งดออกเสียง 

 

92,677,040 

- 

- 

 

100% 

- 

- 

 
วาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 ประธานไดแจงวา คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ประสงคจะให

มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนด และไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นเขาพิจารณา

เพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเสียสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี้ 

    ประธานจึงกลาวปดประชุมเวลา 10.45 น. 

 

  

  

       ลงชื่อ .............................................................. ประธานที่ประชุม 

                     (นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน) 

  

  

       ลงชื่อ ............................................................ ผูบันทึกการประชุม 

               (นายเอนก ศรีทับทิม) 

 

 

 

 

 

(ผูรับมอบฉันทะจาก 
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) 

(ผูชวยผูจัดการใหญ) 


