
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 
ของ 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 

 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ. หองประชุมใหญชั้น 1 ของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) เลขที่ 

144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

 จํานวนผูถือหุน ณ. วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน วันที่ 21 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. รวมทั้งส้ิน 1,645 ราย 

รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งสิ้น 210,000,000 หุน จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขาประชุมทั้งส้ิน 39 ราย รวมจํานวนหุน 

132,130,600 หุน คิดเปนรอยละ 62.92 ครบองคประชุม โดยมีนายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่

ประธานที่ประชุมกลาวตอนรับและเปดการประชุมตามวาระตาง ๆ ดังนี้ 

 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2548 
 ประธานไดเรียนตอที่ประชุมวาบริษัทไดสงสําเนารายงานการระชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 11 

เมษายน 2548 ใหผูถือหุนไวลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุมแลวจึงเรียนถามผูถือหุนมีขอเสนอหรือสงสัยอยางไร ไมมีผูใดให

ความเห็นหรือขอสงสัยแตอยางไร ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 

 
 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2548 
 ประธานขอให คุณณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทไดดําเนินการใน

รอบปที่ผานมาโดยรวมของบริษัท และบริษัทยอยในป 2548 มีกําไรสุทธิ 67.26 ลานบาทซึ่งลดลงจากป 2547 รอยละ 16.61 เกิด

จากผลกระทบราคาของน้ํามันที่สูงขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอเศรษฐกิจ ผูลงทุนหลายโครงการเฉพาะโครงการใหญไดชะลอลง 

ประกอบกับคาวัสดุ เชน เหล็ก คอนกรีตผสมเสร็จมีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็วในป 2548 มีสินทรัพยรวม 945.68 ลานบาท ซึ่งโตขึ้น

กวาป 2547 เทากับรอยละ 36.51 และบริษัทไดจัดทํารายละเอียดลงในรายงานประจําป 2548 ตามที่ไดสงใหผูถือหุนไวลวงหนา

พรอมจดหมายเชิญประชุม หากมีขอสงสัยประการใดขอเชิญซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตาง ๆ 

และคุณณรงคไดตอบชี้แจงขอสงสัยใหกับผูถือหุนจนเปนที่นาพอใจ ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 

2548 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันท รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2548 

 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดสงสําเนางบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น งบการเงินประจําป 2548 ของบริษัท ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี โดย 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งใหความเห็นแบบไมมี

เงื่อนไข และไมพบส่ิงที่เปนตนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป 

หากมีขอสงสัยประการใดขอเชิญซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ผูถือหุนไดสอบถามขอสงสัยตาง ๆ ประธานไดตอบชี้แจงขอ 

 

หนา 1 



 

สงสัยใหผูถือหุนจนเปนที่พอใจ ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินและงบกําไรขาดทุนส้ินสุดประจําป 

2548 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติรับรองและอนุมัติงบการเงิน และงบกําไรขาดทุน

ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังกลาว 

 
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และการจายเงินปนผล 
 ประธานไดแจงตอที่ประชุม ตามที่บริษัทมีกําไรจากผลการดําเนินงานประจําป 2548 และตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากัด  ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุน

สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทมีผลกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 67,261,491.68 บาท (กอน

ทุนสํารองรอยละ 5 เปนเงิน 3,363,074.58 บาท) คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.32 บาท คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกําไร

สุทธิประจําป 2548 ดังนี้ 

1. ทุนสํารองตามกฎหมาย : จัดสรรเทากับรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 3,363,074.58 บาท 

2. จายเงินปนผลแกผูถือหุน : อัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนเงินจายปนผลทั้งส้ินจํานวน 31.50 ลานบาท โดยกําหนด

จายเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ปนผลนี้จายใหผูถือหุนซึ่งมีชื่อในวันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล 

ณ วันที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว ตางลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 

3,363,074.58 บาท และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2548 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนเงินจํานวน 31.50 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 

 
 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในป 2549 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 2 ทาน คือ 

1. นาย ณรงค ทัศนนิพันธ 

2. นาย ทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ เสนอขอใหที่ประชุมแตงตั้งกรรมการทั้ง 2 ทานกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระ

หนึ่ง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวตางลงมติเปนเอกฉันทใหกรรมการทั้ง 2 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการดังนี้ 

 

 

หนา 2 



1. กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2549 เทากับป 2548 เปนจํานวนเงิน 2.4 ลานบาท ซึ่งแยกเปน 

2 สวนคือ กรรมการซื่งเปนบุคคลภายใน 5 ทาน จะไดรับ 1.2 ลานบาท และคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทานไดรับ 1.2 ลานบาท 

แบงเปนประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับ 4.8 แสนบาท 1 ทาน สวนกรรมการตรวจสอบ 2 ทานจะไดรับทานละ 3.6 แสนบาท 

2. กําหนดคาตอบแทนผูบริหารในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ประจําป 2549 เทากับป 2548 ในอัตราเดือนละ 

500,000.00 บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวตางลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตามที่คณะ 

กรรมการเสนอมาดังกลาว 

 
 วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2549 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจางสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และแตงตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3104 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทยอย ประจําป 2549 และกําหนดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบเปนจํานวนเงิน 1,050,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวตางมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่กลาว 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 เนื่องจากไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเสียสละเวลาเขารวมประชุมในครั้งนี้ 

 

 ประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา 10.20 น. 

 

 

 

 

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

    (นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน) 

 

 

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

(นายเอนก ศรีทับทิม) 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 3 


