
 
 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 
ของ 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูเลขที่ 144 
ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม 
1. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน  ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค  ทัศนนิพันธ  รองประธานกรรมการ 
3. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
4. นายกมล  สิงหโตแกว  กรรมการ 
5. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ  กรรมการ 
6. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสมควร  มูสิกอินทร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะผูบริหารที่เขารวมประชุม 
1. นายณรงค   ทัศนนิพันธ  กรรมการผูจัดการใหญ 
2. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
3. นายกมล  สิงหโตแกว  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
4. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
5. MR. ZAW ZAW AYE    กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
6. MR. AUNG WIN MAUNG   ผูชวยผูจัดการใหญ 
7. นายเอนก   ศรีทับทิม   ผูชวยผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท 

 

ผูแทนผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
1. นายกิตติวัฒน เหลาภัทรเกษม 

 

เริ่มประชุม นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร และผูสอบ
บัญชี ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ 

นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม ประธานไดกลาวตอนรับผู
ถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่เขาประชุมในครั้งนี้ และแถลงตอที่ประชุมวามีผูเขารวมประชุมดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ินจํานวน 96,160,839 หุน คิดเปนรอยละ 44.73 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ออกจําหนาย 
จํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด 36 ทาน (ผูถือหุนของบริษัท 3,013 ราย ถือหุนรวมทั้งส้ิน 215,000,000 หุน) ครบ
องคประชุม และในระหวางการประชุม มผีูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมเปนจํานวนทั้งส้ิน 96,206,739 หุน คิดเปนรอยละ 
44.75 จํานวนผูเขารวมประชุมทั้งหมด 45 ทาน ประธานกลาวเปดการประชุม และไดชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสยีงตอที่
ประชุมทราบ ดังนี้ 



1. ผูถือหุนแตละทานมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ รวมทั้งจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ 
ในการใชสิทธิลงคะแนน 1 หุน เทากับ 1 คะแนนเสียง ตามบัตรคะแนนเสียงที่ทุกทานไดรับกอนเขาหอง
ประชุม 

2. ในกรณีที่ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะรายใดแสดงความเห็นคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหลงมติ
ในบัตรลงคะแนนตามวาระตาง ๆ ที่เจาหนาที่มอบใหแลวยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่มารับบัตรลงคะแนน
จากทานเพื่อรวบรวมไปนับคะแนนตอไป 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใดเห็นชอบอนุมัติในมติที่ประธานเสนอ กรุณานําบัตรลงคะแนน
เสียงคืนแกเจาหนาที่หลังการปดประชุมแลวที่หนาหองประชุม 

 

ที่ประชุมไมมีผูใดสงสัย และเสนอความเห็นเปนอยางอื่น 
 

ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
ประธานแจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ที่ไดประชุมเมื่อ

วันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 09.25 น. ณ หอง MEETING ROOM 3-4 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ต้ังอยู
เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่จัดสงใหผูถือหุนไว
ลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชมุแลว จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง 

 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
มติท่ีลง 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย                        96,160,839  100.00 

2.  ไมเห็นดวย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2553 
  ประธานไดเชิญคุณณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ รายงานตอที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการ

ที่บริษัทฯ ไดดําเนินการในรอบปที่ผานมา กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานตอที่ประชุมวา ผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2553 มีผลขาดทุนสุทธิ 58.88 ลานบาท ลดลงจากป 2552 รอยละ 
110.39 เนื่องจากบริษัทฯ สงมอบงานชากวากําหนด ไมไดตามเปาหมายที่วางไวที่ 1,600 ลานบาท และมี
การประมาณตนทุนการกอสรางเพ่ิมขึ้นใหมเพ่ือใหใกลความเปนจริง ในป 2553 มีสินทรัพยรวม 1,518.20 
ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2552 รอยละ 7.43 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงในกรณีตาง ๆ เพ่ือทําการปองกันไมใหเกิดขึ้นหรือถาเกิดขึ้นก็
ใหมีผลกระทบกับบริษัทฯ นอยที่สุด มกีารพัฒนาและวิจัยการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากลโดยคํานึงถึงดาน 
ส่ิงแวดลอม 

 

 จากการที่ไดดูงบการเงินยอนหลัง 3 ป เห็นวากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ตํ่ามาก ในเรื่องนี้ทางบริษัทฯ จะทํา
การแกปญหาอยางไร 

คุณพงศธร 
(ผูรับมอบฉันทะ) 



คุณณรงค ผลขาดทุนของบริษัทฯ มาจากการตั้งสํารองตางๆ และการรับงานโยธา ซึ่งมีกําไรขั้นตนต่ํา เดิมนั้นบริษัทฯ 
มีรายไดจากการทําเสาเข็มเจาะ และกําแพงกันดิน มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ประมาณ 2 หลัก ในงานกอสราง
โดยทั่วไปจะมีงานในสวนเสาเข็มและกําแพงกันดินมูลคาเทากับรอยละ 7 ของมูลคาการกอสรางเทานั้น ใน
สวนของงานที่เกี่ยวกับบริษัทฯ จะเปนอาคารสูง ตัวอยางมูลคางานกอสรางในทองตลาดเทากับ 200,000 
ลานบาท จะมีมูลคางานเสาเข็มและกําแพงกันดินเพียง 14,000 ลานบาทเทานั้น ดังนั้นถาจะขยายธุรกิจ
จะตองเขาไปรับงานโยธา เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่บริษัทฯ มีอยูใชงานได ไมตองลงทุนเพ่ิม 
บริษัทฯ ไดเริ่มรับงานเมื่อ 3 ปที่แลว ตองยอมรับวาเปนธุรกิจใหมซึ่งความพรอมยังไมมากพอ และบริษทัฯ 
ยังไมมีผลงาน จึงทําใหงานที่รับเขามามีกําไรขั้นตนที่ตํ่า โดยคาดวาในอนาคตงานโยธาที่บริษัทฯ รับเขามา
ใหมจะมีกําไรขัน้ตนเทากับบริษัทกอสรางอื่น ๆ 

 

 เงินกูระยะสั้นจํานวน 130 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูจากบุคคล ทําไมบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยถึง
ยังกูจากบุคคลอีก 

 

คุณเอนก เงินกูจํานวนนี้เปนเงินกูที่ออกเปนตั๋ว B/E ไมเฉพาะเจาะจง โดยการกูนี้เปนแบบประเภทออก B/E ไมเกิน 
12 ใบ ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย วิธีการออกโดยผานสถาบันการเงิน 

 

 ทําไมบริษัทฯ ถึงมีหนี้สินระยะส้ันสูงมากกวาหนี้สินระยะยาว จะมีการปรับโครงสรางการบริหารอยางไร 
 

คุณเอนก การบริหารหนี้ระยะส้ันในสวนของธุรกิจหลักนั้นสามารถหมุนเวียนไดดี เพราะทุก ๆ เดือนจะสามารถเก็บเงิน
ไดโดยใหเครดิตลูกคา 45 วัน ในขณะเดียวกันก็ไดเครดิตจากเจาหนี้ 60-90 วัน ในสวนของงานโยธาจะเก็บ
เงินไดชา เพราะจะเก็บเงินตามงวดงาน ตามขอกําหนดของสัญญา ในการกูระยะยาวนั้นใชในการลงทุนใน
เครื่องจักร โดยทําการลิสซิ่งระยะเวลา 4-5 ป 

 

คุณณรงค ในสวนของงานโยธา เชน โครงการทางลอดศรีนครินทร ยังเก็บเงินไมได เพราะการจายเงินเปนไปตามงวด
ของงาน ถาเก็บไดก็จะเปนจํานวนเงินมาก จะทําใหการหมุนเวียนของเงินดีขึ้น 

 

 หนี้สูญเกิดจากบัญชีไหน และจะบริหารความเสี่ยงอยางไร 
 

คุณณรงค หนี้สูญนั้นเกิดมาจากลูกหนี้ของโครงการ CHARISMA เปนจํานวนเงิน 50 กวาลานบาท ซึ่งลูกหนี้รายนี้กอน
รับงานทางบริษัทฯ ไดเช็คขอมูลกับทางธนาคารวามีการทําเรื่องขอกูโครงการนี้กับทางธนาคาร และทราบวา
ธนาคารกําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น ระยะเวลาที่ทํางานเสร็จประมาณ 3 เดือน ทางบริษัทฯ ไดมาทราบ
ภายหลังวาธนาคารไมใหกูของโครงการนี้ เนื่องมาจากโครงการนี้ไมสามารถเพิ่มทุนได จึงทําใหการจายเงิน
ของโครงการนี้มีปญหา แตบริษัทฯ ก็ไดใหลูกหนี้จายชําระเปนเช็ค และมีการสลักหลังเช็คโดยบุคคลดวย แต
ก็ไมสามารถขึ้นเงินกับทางธนาคารได จึงไดทําการฟองทั้งคดีแพงและอาญา และบริษัทฯ ไดรับการชําระเปน
เงินสด และทรัพยสินบางสวน แตยังคางชําระอีกบางสวน และในสวนของลูกหนี้เงินประกันผลงานนี้จะถูก
วางประกันไวประมาณ 1-2 ป ซึ่งลูกคาจะดงึการชําระ แตมีจํานวนไมมากในแตละราย ถึงอยางไรก็ตามเมื่อ
รวมแลวก็มีจํานวนมากพอสมควร การติดตามหากลาชามากก็จะทําการฟองรอง ซึ่งสวนใหญจะไดรับชําระ
หนี้เงินประกันผลงานคืน 

 

 บริษัทฯ มีการตั้ง KPI ของเรื่อง NPL ไวหรือไม อยางไร 
 

คุณณรงค ในกรณีนี้บริษัทฯ มีการทําอยูแตก็ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจดวยวา จะทําไดมากนอยแคไหนในการบวกคาใช 
จายสวนนี้เขาไปในราคาการประมูลงาน ตองคํานึงถึงคูแขงของบริษัทฯ ดวยวามีทิศทางเปนอยางไร 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 

คุณพงศธร 
(ผูรับมอบฉันทะ) 

คุณพงศธร 
(ผูรับมอบฉันทะ) 

คุณพงศธร 
(ผูรับมอบฉันทะ) 

คุณพงศธร 
(ผูรับมอบฉันทะ) 



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
  ประธานไดเชิญนายเอนก ศรีทับทิม ชี้แจงงบการเงินตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนางบดุล 

และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนแบบแผน CD พรอมหนังสือเชิญประชุม
แลว สําหรับงบการเงินประจําป 2553 ของบริษัทฯ ไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี โดย 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104 จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได
ใหความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข และไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตอง ตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินอยูในหนา 33-59 ในเอกสารรายงานประจําปที่แจก
ใหกอนเขาประชุม ประกอบดวยรายไดจากการรับจาง 1,454 ลานบาท รายไดรวม 1,461 ลานบาท มีกําไร
ขั้นตน 71 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ 59 ลานบาท โดยมีสินทรัพยรวม 1,518 ลานบาท หนี้สินรวม 934 ลาน
บาท และมีสวนของผูถือหุน 584 ลานบาท 

 

 ไดสอบถามในสวนของเงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน ซึง่มีเงินฝากธนาคารออมทรัพยจํานวน 43.32 
ลานบาท ซึ่งยังขาดอยูอีก 43 ลานบาทนั้นไดแสดงอยูในสวนไหนของงบการเงิน 

 
 ชี้แจงวา แสดงอยูในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนในสวนของเงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน จํานวน 

86.72 ลานบาท 
 

 ไดสอบถามเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 70.23 ลานบาท แตในงบกําไรขาดทุนมียอดหนี้สงสัยจะ
สูญจํานวน 8.92 ลานบาท สวนที่เหลือแสดงอยูในสวนไหนของงบการเงิน 

 
คุณเอนก  ชี้แจงวา สวนที่เหลือจํานวน 61.31 ลานบาทแสดงรวมอยูในกําไรสะสม 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตาม
เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
มติท่ีลง 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย                        96,206,839  100.00 

2.  ไมเห็นดวย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 และงดจายเงินปนผล 
  ประธานไดเรียนตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลัง จากหักเงินสํารองตางๆ ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว กําไรสุทธิที่จะพิจารณาจายเงินปนผลมาจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ แตผลประกอบการรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ บริษัทฯ จึงไมสามารถจัด -
สรรกําไรสุทธิและจายเงินปนผลประจําป 2553 ได 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 และงดจายเงินปนผลประจําป 2553 ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

 
 

ผูถือหุน 
(ไมประสงค
ออกนาม) 
คุณสมควร 
(กรรมการ
ตรวจสอบ) 

ผูถือหุน 
(ไมประสงค
ออกนาม) 



จํานวนเสียงที่ลงมติ 
มติท่ีลง 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย                        96,193,339  99.99 

2.  ไมเห็นดวย                               13,500  0.01 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานกลาววา ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ ตาม

อัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ดังนั้นกรรมการที่ครบตามวาระ เทากับ 3 ทาน คือ 
 

   1.  นายสมควร  วัฒกีกุล         กรรมการอิสระ 
              กรรมการตรวจสอบ 
              ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

   2.  นายเผด็จ   รุจิขจรเดช       กรรมการบริษัท 
              กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
              ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

   3.  นายกมล สิงหโตแกว      กรรมการบริษัท 
              กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
              กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

  ซึ่งบริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท รวมท้ังเสนอระเบียบวาระตางๆ เพ่ือบรรจุใน
วาระการประชุม แตก็ไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาถึง ความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานแลว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ไมรวมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียในกรณีนี้ ไดเสนอใหเลือกกรรมการ 3 ทาน ที่พนจาก
ตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและ
ผลงานของทั้ง 3 ทานตามสิ่งที่สงมาดวย 5 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ ดวยการ
ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ลําดบัดังนี้ 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
รายชื่อกรรมการ คะแนน

เสียง 
รอยละ 

คะแนน
เสียง 

รอยละ 
คะแนน
เสียง 

รอยละ 

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

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

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



 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 
  ประธานกลาววา ตามที่นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อ

วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนที่ตองทํา จึงไมมีเวลาที่จะมาปฏิบัติหนาที่ของการเปนกรรมการ
ของบริษัทได รวมท้ังเปนกรรมการบริษัทหลายป จึงไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท คณะ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอ MR.ZAW ZAW AYE ซึ่งจบ
การศึกษา M.SC IN GEOTECHNICAL ENGINEERING, จากสถาบัน ASIAN INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, THAILAND. ไดรวมงานกับบริษัทฯ เปนเวลา 12 ป มาเปนกรรมการแทนกรรมการที่
ลาออกไปโดยมีวาระเทากับกรรมการทานเดิมที่เหลืออยู โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทานตาม
ส่ิงที่สงมาดวย 5. 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแตงตั้ง MR.ZAW ZAW AYE มาเปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไป ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแกไขชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
  ประธานกลาววา ตามที่ไดพิจารณาแตงตั้ง MR.ZAW ZAW AYE เปนกรรมการแทนกรรมการที่

ลาออก จึงตองแกไขชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยเสนอใหแกไขดังนี้ 
  “ นายณรงค ทัศนนิพันธ, นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน, นายเผด็จ รุจิขจรเดช,   นายกมล สิงโต

แกว, นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ และนาย ซอว ซอว เอ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษทั ” 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
   

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
มติท่ีลง 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย                        96,206,839  100.00 

2.  ไมเห็นดวย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
  ประธานไดแจงวา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาเบ้ียประชุมกรรม- 

การและคาตอบแทนเปนรายป ของป 2554 เปนจํานวนเงิน 3.12 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2553 จํานวน 
80,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนกรรมการอิสระ 3 ทาน เปนจํานวนเงิน 1.6 ลานบาท เปนกรรมการบริษัท 
6 ทาน เปนจํานวนเงิน 1.52 ลานบาท 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
มติท่ีลง 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย                        96,206,839  100.00 

2.  ไมเห็นดวย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 



มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
  

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
มติท่ีลง 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย                        96,206,839  100.00 

2.  ไมเห็นดวย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระที่ 9 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2554 
  ประธานกลาววา ตามที่คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได

พิจารณาแลว เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 
 

1. แตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อผูสอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทยอย ดังนี้ 

-  นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร เลขทะเบียน 3104 
หรือ 
-  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน เลขทะเบียน 5599 
 

2. กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
              คาสอบบัญชี ป 2554 (บาท) 
     บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)   1,250,000.00 
     บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด       60,000.00 
     บริษัท ซีฟโก และประยูรชัย (1984) รวมคา จํากัด      60,000.00 
     SEAFCO RYOBI PTE., LTD.     220,000.00 
     กิจการรวมคาซีฟโก และประยูรชัย (1984) จํากดั     60,000.00 
     กิจการรวมคาศรีนครินทร      220,000.00 
      รวม     1,870,000.00 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับป 2554 

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
มติท่ีลง 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย                        96,206,839  100.00 

2.  ไมเห็นดวย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 



วาระที่ 10 พิจารณารับทราบรวมทุนเพื่อทํางานกอสรางอาคารสูง 
  ประธานแจงวา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 มีการตกลงรวมทุนกัน 3 บริษัท คือ บริษัท ซีฟโก 

จํากัด (มหาชน), บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด และบริษัท อัลเท็มเทค จํากัด เพ่ือ
รับงานกอสรางอาคารสูง โดยรวมลงทุนรวม 3 บริษัท เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท โดยมีสัดสวนการลงทุน
แตละบริษัท ดังนี้ 

    

        จํานวนเงินรวมลงทุน   (10 ลานบาท) 
  บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)       50% 
  บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด 25% 
  บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด    25% 
 

  ซึ่งเงินลงทุนจํานวน 10 ลานบาท จะนําไปเพ่ิมทุนในนามบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด โดย
กรรมการบริษัทมาจากบริษัทละ 2 ทาน รวมเปน 6 ทาน กรรมการผูมีอํานาจลงนามในเอกสารของบริษัท 
ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 1 ใน 2 ทาน ลงนามรวมกับกรรมการจากบริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอน-
สตรัคชั่น จํากัด หรือ บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด 1 ทาน 

 

 สอบถามวา บริษัทนี้จะดําเนินการอยางไร 
 

คุณณรงค ชี้แจงวา ตามปกติที่บริษัทฯ ไดเขาไปรับงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน จะมีลูกคาเสนอใหบริษัทฯ ดํา-
เนินการกอสรางตอในงานอาคาร เชน งานฐานราก ซึ่งบริษัทฯ ก็รับมาบาง แตถึงอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็
จําเปนตองรับผูรับเหมาชวงมาดําเนินการตอให จึงไดพิจารณาแลววาควรนําบริษัทที่เปนผูรับเหมาชวงมา 
รวมมอืเปนพันธมิตรกัน จะทําใหการบริหารดีย่ิงขึ้น และการบริหารนั้น บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ก็เปน
ผูบริหารงานทั้งหมด ซึ่งคาดวาในป 2554 นี้จะรับงานเขามาจํานวน 1 โครงการ สวนในปตอไปจะเพ่ิม
อยางไรจะตองดูผลงานของปแรกนี้กอน จะไดเปนแนวทางในการพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมอนุมัติเขารวมทุนเพ่ือทํางานกอสรางอาคารสูงดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถามี 
  ประธานกลาววา เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการพิจารณา

เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดให 
  

 ไดสอบถามเกี่ยวกับผลงานในปขางหนาจะเปนอยางไร 
 

คุณณรงค ป 2554 นี ้บริษัทฯ มีเปาหมายกลับมาทํากําไรใหมากขึ้น โดยมีรายไดรวมประมาณ 1,600 ลานบาท ในสวน
ของกําไรนั้นจะยังไมดีขึ้นทันที เพราะบริษัทฯ ยังมีงานโยธาที่เหลืออยูที่รับเขามามีกําไรขั้นตนไมสูงยังเหลือ 
อยู จึงเปนผลใหกําไรขั้นตนยังออกมาไมดีเทาที่ควร แตตอจากนี้ไปอีกประมาณ 2-4 ป ผลประกอบการจะ

จํานวนเสียงที่ลงมติ 
มติท่ีลง 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย                        96,206,839  100.00 

2.  ไมเห็นดวย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 

คุณพงศธร 
(ผูรับมอบฉันทะ) 

คุณพงศธร 
(ผูรับมอบฉันทะ) 



ออกมาดีพอสมควร แตก็ขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจของโลก รวมทั้งปญหาแรงงานที่ยังขาดแคลนในขณะนี้จะ
เปนไปในทิศทางใด 

 

 ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นเขาพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเสียสละเวลามาเขารวม
ประชุมในครั้งนี้ 

   

ประธานกลาวปดประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 

 
 

   ลงชื่อ ................................................................ ประธานที่ประชุม 
      (นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน) 
 
 

 
   ลงชื่อ ................................................................ ผูบันทึกการประชุม 
             (นายเอนก ศรีทับทิม) 


