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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานท่ีประชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 144 
ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. ดร.ณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
4. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการ 
5. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
6. นายณัฐฐพนัธ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
7. นายณัฐฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
8. นายนิรันดร  อคัราพิทกัษ ์  กรรมการ 
9. นายศิวะ  แสงมณี   กรรมการอิสระ 
10. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการอิสระ 
11. นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระ 
12. นายลอยเล่ือน   บุนนาค   กรรมการอิสระ 
13. นายอภยั  จนัทนจุลกะ  กรรมการอิสระ 
14. Mr. Zaw Zaw Aye    กรรมการ (เขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

 *กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 14 ท่าน โดยคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด 
 
คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. Mr. Zaw Zaw Aye    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
4. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและ 
   ลูกคา้สมัพนัธ์ภายในประเทศ 
5. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะ 
      และก าแพงกนัดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 
6.     นายณัฐฐพนัธ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศ 
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7.     นายณัฐฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม 
8.     นายนิรันดร  อคัราพิทกัษ ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกจิ จ ากดั 

1. นายธนากร ฝักใฝ่ผล  
 

สักขีพยานตัวแทนนับคะแนนจากบริษัท บัญชีกิจ จ ากดั 
 1.      น.ส.ณฎัฐ์รมณ วรธนธรรม  

 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และมอบให้นายเอนก ศรีทบัทิม เลขานุการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ินจ านวน 319,026,743 หุ้น คิดเป็น 43.13%  ของจ านวน
หุ้นทั้ งหมดท่ีออกจ าหน่าย ครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู ้ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมเป็นจ านวนรวมเป็น 
322,539,182หุน้ คิดเป็น 43.60% ของจ านวนหุน้ทั้งหมด  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดงัเอกสารแนบท่ีมี
อยู่ในหนังสือเล่มน้ี และไดป้ระกาศใน website ของบริษทัเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ แต่ไม่มีขอ้เสนอจากท่านผูถื้อหุ้นแต่อยา่งไรก่อนเขา้ประชุมในวนัน้ี  ผู ้
ถือหุน้และผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะตอ้งลงทะเบียนและรับบตัรลงคะแนนเพ่ือลงมติในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

ก่อนเขา้วาระการประชุมเลขานุการบริษทัได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติรับรองหรืออนุมติัในวาระต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุน้มีสิทธิลงคะแนนได ้1 คะแนน 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละท่าน หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงท่ีเท่าจ านวนหุ้นท่ีท่านถือหรือไดรั้บมอบ

ฉนัทะ ส าหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่านมีสิทธิลงคะแนนได้
เท่าจ านวนหุน้ของท่านรวมกบัจ านวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

3. การแกไ้ขค าผิดผูเ้ขา้ประชุมสามารถแกไ้ขได ้โดยการขีดฆ่าค าผิดแลว้แกไ้ขใหม่และลงช่ือก ากบัจุดท่ีแกไ้ข
ทุกท่ี 

4. เม่ือลงมติในแต่ละวาระแลว้กรุณาลงช่ือในใบลงคะแนนทุกคร้ัง 
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นคดัคา้นไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียงใหล้งมติในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีท่านไดรั้บตอนลงทะเบียนแลว้ยกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีจะมารับ
บตัรเพื่อน าไปรวมคะแนนเสียง 

6. ส่วนในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติท่ีเสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแลว้น าไป
ส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัการประชุมแลว้ท่ีหนา้หอ้งประชุมน้ี 

หากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม บริษทัฯ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นส่งค าถามของท่านและส่ง
ใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมใหแ้ก่ประธานตอบในท่ีประชุม 

ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการใชไ้มโครโฟนร่วมกนั ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสได ้
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เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจะเป็นเจา้หนา้ท่ีของบริษทั วาระใดไม่มีผูค้ดัคา้น ไม่เห็นดว้ยและไม่มีผูง้ดออกเสียงให้ถือว่า
วาระนั้นไดรั้บการรับรอง หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

หลงัจากนั้นท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
  เลขานุการบริษทัแจ้งว่า บริษทัฯ ได้จดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2562 ท่ีได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก้ จ  ากัด
(มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ีอยูใ่นหนา้ 9-24) และ
เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.seafco.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ไม่ปรากฏว่า
มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ  จึงขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  ในท่ีประชุมไม่มีการซกัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2562  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 319,026,743 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4. บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
   เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทัศนนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ต่อท่ี

ประชุมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิของส่วนผูถื้อหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2562 

เท่ากบั 409.51 ลา้นบาท ในปี 2561 เท่ากบั 368.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 41.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.22, อตัราก าไรสุทธิของปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 13.51 และปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 13.32 

2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2562 เท่ากบั 3,031.74 ลา้นบาท ในปี 
2561 เท่ากบั 2,765.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 266.54 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.64  

3. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีตน้ทุนรับจา้งของปี 2562 เท่ากบั 2,386.92 ลา้นบาท ในปี 
2561 เท่ากบั  2,140.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 246.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.52  

4. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ ก าไรขั้นตน้ของปี 2562 เท่ากบั 644.82 ลา้นบาท ในปี 2561 
เท่ากับ 624.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.21, อตัราก าไรขั้นตน้ปี 2562 
เท่ากบัร้อยละ 21.27 และปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 22.59  
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5. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในบริหารและตน้ทุนทางการเงิน  ของปี 2562 
เท่ากบั 181.01 ลา้นบาท ในปี 2561 เท่ากบั 220.27 ลา้นบาท ลดลง 39.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
17.82   

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 
   นายเอนก ศรีทบัทิม ไดช้ี้แจงงบการเงินต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนาแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นแบบ
แผน่ CD พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี โดย นายธนากร ฝักใฝ่ผล  ผูส้อบบญัชีอนุญาต ทะเบียน
เลขท่ี 4879 จากบริษทั บญัชีกิจ จ ากดั ไดใ้หค้วามเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้
เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผา่น
การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี 2562 
หนา้ท่ี 99, 105, 106-109) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี  

  2562 2561 2560 

ผลการด าเนินงาน ล้านบาท    

รายไดร้วม    3,032 2,765 1,874 
รายไดจ้ากการรับจา้ง   3,029 2,752 1,818 
ก าไรขั้นตน้   645 624 337 
ก าไรจากการด าเนินงาน  411 352 211 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี(บริษทัใหญ่)  409 368 210 
ฐานะการเงนิ ล้านบาท    
สินทรัพยร์วม  3,167 2,993 2,466 
หน้ีสินรวม  1,530 1,586 1,270 
ส่วนของผูถื้อหุน้  1,637 1,407 1,196 
อตัราส่วนทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.94 1.13 1.06 
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 21 22 18 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 13 13 12 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (%) 15 14 8 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%) 25 25 18 
Net Gearing เท่า 0.41 0.22 0.19 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้  บาท 0.55 0.50 0.35 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้  บาท 2.21 2.09 1.96 
ปันผลต่อหุน้ บาท/หุน้ 0.26 0.31 0.175 

 
คุณเจนเนตร 
เมธาวีวินิจ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
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ถามว่าเม่ือเรามียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ค่าใชจ่้ายเราก็เพ่ิมข้ึนตามยอดขาย เป็นเพราะอะไร เกิดจากการ
ลงทุนส่วนใด 
 

ดูจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 3,031.74 ล้านบาท ในปี 2561 เท่ากับ 
2,765.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 266.54 ลา้นบาท ในส่วนของตน้ทุนในปี 2562 เท่ากบั 2,386.92 ลา้น
บาท ในปี 2561 เท่ากับ 2,140.43 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 246.49 ล้านบาท ในการท างานนั้ นรายได้
เพ่ิมข้ึน ตน้ทุนตอ้งเพ่ิมข้ึนตามรายไดเ้สมอในการท างาน แต่จะเห็นว่าในส่วนของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 
ก็จะยงัสูงกว่าตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยู ่ซ่ึงไม่ใช่เกิดจากการลงทุนเพ่ิม และจะเห็นว่าค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหารในปี 2562 เท่ากบั 157.52 ลา้นบาท ในปี 2561 เท่ากบั 202.37 ลา้นบาท ซ่ึงก็ยงัต ่ากว่า
ในปีก่อน 

มีรายจ่ายดอกเบ้ียระยะสั้นต่อปีเท่าใด ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีหน้ีสินระยะสั้นนอ้ย จึงท า
ให้เกิดดอกเบ้ียไม่มากนกั ดอกเบ้ียในปี 2562 จ านวน 23.5 ลา้นบาทเป็นดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาวค่า
เคร่ืองจกัรเป็นส่วนใหญ่  

มีดอกเบ้ียเงินกู้เก่ียวกับตัว๋แลกเงินหรือไม่ มีบ้างเป็นจ านวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้
ระยะยาวค่าเคร่ืองจกัร 
 กล่าวว่า ในปี 2562 มีการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรมาจ านวนประมาณ 200 ลา้นบาท เหตุท่ีบริษทัฯ ตอ้ง
ลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมปริมาณการรับงาน จะเห็นว่า ในปี 2558 – 2559 บริษทัมีรายไดอ้ยูปี่ละ 
1,800 ลา้นบาท พอในปี 2560 บริษทัฯ เร่ิมลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึนกท็ าให้บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
เป็น 2,800 ลา้นบาทในปี 2561 และเพ่ิมข้ึนเป็น 3,000 ลา้นบาทในปี 2562 

ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ  วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 322,538,182 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4. บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
   ดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมบริษทัคร้ังท่ี 3/2562  ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลงวดสามเดือนแรกของปี 2562  ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 36,985,395.40 บาท 
(สามสิบหกลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนห้าพนัสามร้อยเกา้สิบห้าบาทส่ีสิบสตางค์) และบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 

นายเอนก ศรีทบัทิม 

นายณรงค ์ 
ทศันนิพนัธ์ 
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   และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2562 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่าง
กาลงวดไตรมาส 2 ของปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (สาม
สตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22,191,237.24 บาท (ยี่สิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อย
สามสิบเจด็บาทยีสิ่บส่ีสตางค)์ และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 

   และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2562 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่าง
กาลงวดไตรมาส 3 ของปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ด
สตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 51,779,553.56 บาท (ห้าสิบเอ็ดลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัห้าร้อยห้า
สิบสามบาทหา้สิบหกสตางค)์ และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562 

   รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลรวม 3 คร้ังให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัรา
หุน้ละ 0.15 บาท(สิบห้าสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 110,956,186.20 บาท (หน่ึงร้อยสิบลา้นเกา้แสน
หา้หม่ืนหกพนัหน่ึงร้อยแปดสิบหกบาทยีสิ่บสตางค)์ 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาล 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจก าหนดให้มีการจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกว่า
อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได้ หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิดงักล่าวไปใช้เพ่ือ
ขยายการด าเนินงานของบริษทั 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2561 2562 
1. ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 360,571,018 412,966,294 
2.จ านวนหุน้ (หุน้) 672,462,428 739,707,908 
3. มูลค่าท่ีตราไว(้บาท/หุน้) 0.50 0.50 
4.อตัราจ่ายเงินปันผล   
4.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.26 0.26 
4.2 หุน้ปันผล (บาท) 
        รวม 

0.05 
0.31 

- 
0.26 

5.จ านวนเงินปันผลจ่าย(บาท)* 208,463,352.68 192,324,056.08 
6. ร้อยละต่อก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 57.81 46.57 

*ผู้ถือหุ้นจะถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10  
 

ทั้งน้ี ในปี 2562 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่รวมเป็น
จ านวนเงิน 412.97 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยบริษทัฯ ก าหนดจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
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1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัครบถว้นแลว้รวมก าไรสะสมท่ีไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ 
36,985,434 บาท  

2.  จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ดงัน้ี 
   บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไป

แลว้ 3 คร้ัง รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.15 บาท  
  ดงันั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นการจ่ายเงิน

ปันผลของผลด าเนินงานปี 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท 
  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563  
  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 322,539,182 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่าย

หุ้นปันผล ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
   ตามท่ีคณะกรรมการไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล 

ซ่ึงมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 764 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 382 บาท ซ่ึง
คงเหลือจากการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 369,854,336  
บาท เป็นทุนจดทะเบียน 369,853,954 บาท แบ่งเป็น  739,707,908 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท 

   ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่าย

หุน้ปันผล ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
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1.  เห็นดว้ย 322,539,182 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียน 
    เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

   ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  369,853,954  บาท   
    (สามร้อยหกสิบเกา้ลา้นแปดแสนหา้หม่ืนสามพนัเกา้ร้อยห้าสิบส่ีบาทถว้น) 
    แบ่งออกเป็น  739,707,908 หุน้   
    (เจด็ร้อยสามสิบเกา้ลา้นเจด็แสนเจด็พนัเกา้ร้อยแปดหุน้) 
    มูลค่าหุน้ละ               0.50 บาท  (ห้าสิบสตางค)์ 
   โดยแบ่งออกเป็น 
    หุน้สามญั  739,707,908 หุน้     
    (เจด็ร้อยสามสิบเกา้ลา้นเจด็แสนเจด็พนัเกา้ร้อยแปดหุน้)   
   หุน้บุริมสิทธิ             -ไม่มี-    หุน้   (-) 
 
    ทั้งน้ีให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการ
ใด ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

   ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 
 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 322,539,182 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
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3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายสมควร วฒักีกลุ 
2. นายกมล สิงโตแกว้ 
3. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช  
4. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 

  จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้ งเป็น
กรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่ง ตามวาระดงักล่าวให้กลบัด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัถดัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นสมควรเลือกกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคล และตอ้งได้รับ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

  ก่อนการลงคะแนนเสียงกรรมการทั้ง 4 ท่านไดอ้อกจากห้องประชุม เพื่อเป็นการแสดง
ไม่ให้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการลงคะแนนเสียง และเม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึง
กลบัเขา้หอ้งประชุมต่อไป 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ดว้ยการ

ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ล าดบัดงัน้ี 
 
 
 

ช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ
และเสนอกลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

จ านวน 

ผูล้งคะแนน (เสียง) 
เห็นดว้ย 

% 
ไม่เห็นดว้ย 

% 
งดออกเสียง 

% 
บตัรเสีย 

% 

1. นายสมควร วฒักีกุล 293,969,944 28,569,238 - - 
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91% 9% - - 
2. นายกมล สิงห์โตแกว้ 322,466,582 

100% 
- 
- 

72,600 
- 

- 
- 

3. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช 

 
322,482,935 

100% 
- 
- 

56,247 
- 

- 
- 

4. นายณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ 
 

304,456,286 
95% 

900,000 
- 

17,182,896 
5% 

- 
- 

 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและการท างานของกรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ

จ านวนค่าตอบแทนกรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบและน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งค านึงให้สอดคลอ้ง
กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูพิ้จารณาและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารในฐานะผูบ้ริหารดว้ย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมการ 

2. ประเภทค่าตอบแทน ควรประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการท างานของกรรมการและเพ่ือจูงใจให้กรรมการปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
2.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  
3.   วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ให้จ่ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน ให้จ่ายเป็นประจ าเดือนส าหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ใหจ่้ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทั  
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั

เหมือนกบัพนกังานของบริษทัในต าแหน่งต่างๆ 
โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2563 เป็นดงัน้ี  
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ค่าตอบแทนกรรมการ  2562 2563 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน    
1.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อเดือน 65,000 65,000 
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อเดือน 50,000 50,000 
1.3 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บ

ค่าตอบแทน 
 - - 

2. ค่าเบีย้ประชุม    
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ัง 7,500 7,500 
3. โบนัส    
3.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อปี 195,000 195,000 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี 150,000 150,000 
3.3 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร (คนละ)  150,000 150,000 

 
   สอบถามว่า ในสถานการณ์ COVID-19 การประชุมทางไกลผ่าน Application ต่างๆ ไม่

ทราบวา่ยงัคงไดเ้บ้ียประชุมอยูห่รือไม่ เพราะเขา้ใจว่า เบ้ียประชุมท่ีให้เป็นค่าเดินทางเพ่ือมาประชุม 
รบกวนช้ีแจงในเร่ืองน้ี 

 
 
 
  ช้ีแจงว่า ในกรณีน้ีก็คงตอ้งจ่ายค่าเบ้ียประชุม เพราะคิดว่าเป็นค่าเสียเวลาให้กบัท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมผา่น Application ต่างๆ 
มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 10 

 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 
  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชี

จากบริษทัอ่ืน เพื่อเสนอเขา้มาตรวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2563 แลว้ไม่มีผูส้อบบญัชีเสนอเขา้
มาท าการตรวจสอบเน่ืองจากไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเขา้มาตรวจสอบ อนัเน่ืองจากพนักงานของ
บริษทันั้นมีไม่เพียงพอ เม่ือไดพ้ิจารณาขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
บญัชีกิจ จ ากดั ประกอบกบัไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการและการ

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 322,539,182 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 

นายสากล สุขณิช
ผูรั้บมอบฉนัทะ
จากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย 

นายณรงค ์ 
ทศันนิพนัธ์ 
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ให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึงอตัราค่าสอบบญัชี
แล้ว และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563  เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563  ดงัน้ี 
 1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั บญัชีกิจ จ ากดั ตามรายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 
- นายพรชยั กิตติปัญญางาม 2778 - 

หรือ  - นางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม 2899 - 
หรือ  - นายธนากร ฝักใฝ่ผล  4879 2 

 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั

ย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

2.  ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน  
ปี 2562 

ค่าตอบแทน  
ปี 2563 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,700,000 1,800,000 100,000 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 100,000 100,000 - 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั 300,000 300,000 - 
             รวมค่าสอบบัญชี 2,100,000 2,200,000 100,000 

ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,100,000 2,200,000 100,000 

  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
                                                     ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับ

ปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 322,539,182 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 
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วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้   
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเขา้พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
  
  

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 10.50 น. 
 

 
 

 
  ลงช่ือ ................................................................ ประธานท่ีประชุม 
     (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์) 
 

 
 

  ลงช่ือ ................................................................ ผูบ้นัทึกการประชุม 
            (นายเอนก ศรีทบัทิม) 
 

4.  บตัรเสีย - - 


