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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของ
บริษัท ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144
ถนนพระยาสุ เรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1. รศ.ดร.สมชาย
ภคภาสน์วิวฒั น์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. ดร.ณรงค์
ทัศนนิพนั ธ์
กรรมการ
3. Mr. Zaw Zaw Aye
กรรมการ
4. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์
กรรมการ
5. นายกมล
สิ งห์โตแก้ว
กรรมการ
6. นายเผด็จ
รุ จิขจรเดช
กรรมการ
7. นายณัฐฐพันธ์
ทัศนนิพนั ธ์
กรรมการ
8. นายณัฐฐพล
ทัศนนิพนั ธ์
กรรมการ
9. นายนิรันดร
อัคราพิทกั ษ์
กรรมการ
10. นายศิวะ
แสงมณี
กรรมการอิสระ (ร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเลคทรอนิกส์)
11. นายสมควร
วัฒกีกลุ
กรรมการอิสระ (ร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเลคทรอนิกส์)
12. นายสมควร
มูสิกอินทร์
กรรมการอิสระ
13. นายลอยเลื่อน
บุนนาค
กรรมการอิสระ
14. นายอภัย
จันทนจุลกะ
กรรมการอิสระ
*กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 14 ท่าน โดยคิดเป็ น 100% ของกรรมการทั้งหมด
คณะเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ดร.ณรงค์
ทัศนนิพนั ธ์
2. Mr. Zaw Zaw Aye
3. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์
4. นายกมล
สิ งห์โตแก้ว
5. นายเผด็จ

รุ จิขจรเดช

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานปฏิบตั ิการ 2
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานบริ หาร
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายงานการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายงานเสาเข็มเจาะ
และกาแพงกันดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น
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6. นายณัฐฐพันธ์
7. นายณัฐฐพล
8. นายนิรันดร

ทัศนนิพนั ธ์
ทัศนนิพนั ธ์
อัคราพิทกั ษ์

กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายงานสารสนเทศ
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายงานวิศวกรรม
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์ ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมในครั้งนี้ และมอบให้นายเอนก ศรี ทบั ทิม เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่
ประชุมว่ามีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้ นจานวน 260,265,138 หุ้น คิดเป็ น 35.18% ของจานวน
หุ ้ น ทั้ง หมดที่ อ อกจ าหน่ า ย ครบองค์ป ระชุ ม และในระหว่ างการประชุ ม มี ผู ้ถื อ หุ ้ น เข้าประชุ ม เพิ่ ม เป็ นจ านวนรวมเป็ น
260,741,055 หุน้ คิดเป็ น 35.25% ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดังเอกสารแนบที่มี
อยู่ในหนังสื อเล่มนี้ และได้ประกาศใน website ของบริ ษทั เชิ ญผูถ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ามาเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ แต่ไม่มีขอ้ เสนอจากท่านผูถ้ ือหุ ้นแต่อย่างไรก่อนเข้าประชุมในวันนี้ ผู ้
ถือหุน้ และผูไ้ ด้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนและรับบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุ การบริ ษทั ได้ช้ ี แจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงเพื่อลงมติรับรองหรื ออนุ มตั ิในวาระต่างๆ
ดังนี้
1. การลงคะแนนเสี ยง 1 หุน้ มีสิทธิลงคะแนนได้ 1 คะแนน
2. ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละท่าน หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ท่านมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงที่เท่าจานวนหุ ้นที่ท่านถือหรื อได้รับมอบ
ฉันทะ สาหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่นท่านมีสิทธิ ลงคะแนนได้
เท่าจานวนหุน้ ของท่านรวมกับจานวนที่ได้รับมอบฉันทะมา
3. การแก้ไขคาผิดผูเ้ ข้าประชุมสามารถแก้ไขได้ โดยการขีดฆ่าคาผิดแล้วแก้ไขใหม่และลงชื่ อกากับจุดที่แก้ไข
ทุกที่
4. เมื่อลงมติในแต่ละวาระแล้วกรุ ณาลงชื่อในใบลงคะแนนทุกครั้ง
5. ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ หากผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดเห็ นคัดค้านไม่เห็ นด้วย หรื องด
ออกเสี ยงให้ลงมติในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ท่านได้รับตอนลงทะเบียนแล้วยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะมารับ
บัตรเพื่อนาไปรวมคะแนนเสี ยง
6. ส่ วนในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติที่เสนอ กรุ ณาลงคะแนนเสี ยงแล้วนาไป
ส่ งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ หลังการประชุมแล้วที่หน้าห้องประชุมนี้
หากผูถ้ ือหุ ้นในที่ประชุมมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามของท่านและส่ ง
ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมให้แก่ประธานตอบในที่ประชุม
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่ วมกัน ซึ่งอาจจะเป็ นสาเหตุการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสได้
เจ้าหน้าที่นบั คะแนนเสี ยงจะเป็ นเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั วาระใดไม่มีผคู ้ ดั ค้าน ไม่เห็นด้วยและไม่มีผงู ้ ดออกเสี ยงให้ถือว่า
วาระนั้นได้รับการรับรอง หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จากที่นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นได้ลงนามในเอกสารมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น
ที่ ส่ งให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท เรี ยบร้ อ ยแล้วก่ อ นวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งท่ านไม่ ส ามารถเข้าร่ วมประชุ ม ณ สถานที่ ป ระชุ ม ได้เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ COVID-19 แต่ท่านได้เข้าร่ วมประชุมผ่านทางสื่ ออิเลคทรอนิกส์
หลังจากนั้นที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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มติที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เลขานุ การบริ ษทั แจ้ง ว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งรายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี
2563 ที่ ได้ประชุ มเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุ มบริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด
(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุ เรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยนี้ อยูใ่ นหน้า 9-21) และ
เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.seafco.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ไม่ปรากฏว่า
มีผูใ้ ดคัดค้าน หรื อแก้ไขใดๆ จึงขอเสนอให้ผูถ้ ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ซึ่งมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ในที่ประชุมไม่มีการซักถามใดๆ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2563 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
(1 หุ้น = 1 เสียง)
260,735,011

100%

2. ไม่เห็นด้วย

-

-

3. งดออกเสี ยง

3,358

-

-

-

1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย
วาระที่ 2

มติที่ประชุ ม

จานวนเสียงที่ลงมติ

% ของจานวนหุ้นที่มาร่ วมประชุ ม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
เลขานุ การบริ ษ ัท ฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทัศ นนิ พ นั ธ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต่ อ ที่
ประชุมเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 โดยรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
1. ในงบการเงิ น รวมบริ ษ ัท ฯ มี ผลกาไรสุ ท ธิ ข องส่ วนผูถ้ ื อ หุ ้ น บริ ษ ัท ใหญ่ ในปี 2563
เท่ากับ 154.41 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 409.51 ล้านบาท ลดลง 255.10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 62.29 , อัตรากาไรสุ ทธิของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 6.03 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 13.50
2. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ มี รายได้ห ลักของปี 2563 เท่ ากับ 2,559.91 ล้านบาท ในปี
2562 เท่ากับ 3,031.74 ล้านบาท ลดลง 471.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.56
3. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนรับจ้างของปี 2563 เท่ากับ 2,214.45 ล้านบาท ในปี
2562 เท่ากับ 2,386.92 ล้านบาท ลดลง 172.47 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.23
4. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ กาไรขั้นต้นของปี 2563 เท่ากับ 345.46 ล้านบาท ในปี 2562
เท่ากับ 644.82 ล้านบาท ลดลง 299.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 46.43, อัตรากาไรขั้นต้นปี 2563
เท่ากับร้อยละ 13.49 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 21.27
5. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในบริ หารและต้นทุ นทางการเงิน ของปี 2563
เท่ากับ 173.71 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 181.01 ล้านบาท ลดลง 7.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
4.03
ในที่ประชุมไม่มีผซู ้ กั ถามใดๆ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
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วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2563
นายเอนก ศรี ทบั ทิ ม ได้ช้ ี แจงงบการเงินต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสาเนาแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นแบบ
QR Code พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว สาหรับงบการเงินประจาปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญ ชี โดย นายธนากร ฝั กใฝ่ ผล ผูส้ อบบัญ ชี อนุ ญ าต ทะเบี ยน
เลขที่ 4879 จากบริ ษทั บัญชีกิจ จากัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้
เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจาปี 2563
หน้าที่ 107-189) โดยมีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
รายได้จากการรับจ้าง
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (บริ ษทั ใหญ่)
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
Net Gearing
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
ราคาตามบัญชีต่อหุน้
ปันผลต่อหุน้

นายวิวฒั น์ คูสกุล
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
นายอาทร เจียมเด่นงาม

2563

2562

2561

2,560
2,556
345
149
154

3,032
3,029
645
411
409

2,765
2,752
624
352
368

3,078
1,466
1,612

3,167
1,530
1,637

2,993
1,586
1,407

0.91
13
6
6
9
0.31
0.21
2.17

0.94
21
13
15
25
0.41
0.55
2.21
0.26

1.13
22
13
14
25
0.22
0.50
2.09
0.31

ล้านบาท

ล้านบาท

เท่า
(%)
(%)
(%)
(%)
เท่า
บาท
บาท
บาท/หุน้

0.10

ได้สอบถามเรื่ องสารองหนี้สูญเกือบ 40 ล้านบาท เป็ นการตั้งสารองแล้วมีโอกาสได้รับคืนมากน้อย
แค่ไหน
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คุณณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์

ตอบว่า การตั้งสารองนี้ ต้ งั ตามหลักการบัญชีตามที่ลูกหนี้ คา้ งชาระเงินเป็ นเวลานาน ทางบริ ษทั จึง
ต้องดาเนิ นคดีตามกฎหมาย ตามปกติที่ทางบริ ษทั ฯได้ทาการฟ้องร้องแล้วส่ วนใหญ่จะได้รับชาระ
เงินคืน แต่ตอ้ งใช้เวลาตามขั้นตอนของศาล

ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ
วิวฒั น์โฮลดิ้ง
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถาม
1. ขอทราบสาเหตุที่อตั รากาไรขั้นต้นเฉพาะบริ ษทั ลดลงมากจากปี ก่อน
2. ทาไมขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้จึงเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5
เท่า
3. ขอทราบว่าการจาหน่ ายเงินลงทุนตามรายงานประจาปี หน้า 153 เป็ นเงินลงทุนในอะไรถึงได้
ขาดทุน
4. ค่าเผื่อการด้อยค่าตามหมายเหตุ 12 หน้า 153 ในรายงานประจาปี ขอทราบการด้อยค่าของตรา
สารทุนใด

นายเอนก ศรี ทบั ทิม

ตอบว่า
1. การที่กาไรขั้นต้นของบริ ษทั ลดลง มาจากงานที่รับเข้ามาในปี 2563 มีการแข่งขันสู งจึงทาให้
งานที่รับเข้ามามีกาไรไม่ดี และในปี 2563 มีงานที่รับเข้ามาแล้ว แต่เวลาทางานแล้วมีอุปสรรค
ในการทางาน จึงทาให้มี 3 โครงการที่รับเข้ามาแล้วมีผลขาดทุนขั้นต้น
2. การตั้งสารองค่าผลตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้นนั้น บริ ษทั ฯ ได้จา้ งผูช้ านาญการภายนอก (นัก
คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย) เป็ นผูค้ านวณให้ โดยมี ผลกระทบในปี ที่ ผ่านมาเพิ่ ม มาจากอัตรา
ดอกเบี้ยของปี 2563 เปลี่ยนไปจากอัตราดอกเบี้ยของปี 2562 เป็ นอย่างมาก
3. เงินผลขาดทุนจากการลงทุน เป็ นส่ วนที่บริ ษทั ไปลงทุนในบริ ษทั ซี ฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จากัด
มีผลขาดทุนจากการตั้งสารองหนี้สูญในปี 2563
4. การด้อยค่าจากเงินลงทุนมีจานวน 5 ล้านบาท จากการที่ไปลงทุนในบริ ษทั โอเรี ยนเต็ล เรสซิ
เดนซ์ กรุ งเทพ จ ากัด การจะได้รั บ เงิ น ลงทุ น คื น ต้อ งดู ที่ ผ ลประกอบการของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ ง
ประกอบธุ รกิจโรงแรม โดยในปี ที่ผ่านมามีผลประกอบการไม่ดีเนื่ องจากสถานการณ์โควิด19
ซึ่งมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้

มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

% ของจานวนหุ้นที่มาร่ วมประชุ ม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

260,738,635

100%

2. ไม่เห็นด้วย

-

-

3. งดออกเสี ยง

-

-

4. บัตรเสี ย

-

-

มติที่ลง
1. เห็นด้วย

14

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
วาระที่ 4

มติที่ประชุ ม
วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการจ่ ายปันผลระหว่างกาล
ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลงวดสามเดือนแรกของปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 22,191,237.24 บาท
(ยี่สิบสองล้านหนึ่ งแสนเก้าหมื่ นหนึ่ งพันสองร้ อยสามสิ บเจ็ดบาทยี่สิบสี่ สตางค์) และบริ ษทั ได้
จ่ายเงินปันผลเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563
และที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายปั นผลระหว่าง
กาลงวดไตรมาส 2 ของปี 2563 ให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น 739,707,908 หุ้ น ในอัต ราหุ้ น ละ 0.04 บาท (สี่
สตางค์) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 29,588,316.32 บาท (ยีส่ ิ บเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสิ บ
หกบาทสามสิ บสองสตางค์) และบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
และที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายปั นผลระหว่าง
กาลงวดไตรมาส 3 ของปี 2563 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สาม
สตางค์) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 22,191,237.24 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่ งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
สามสิ บเจ็ดบาทยีส่ ิ บสี่ สตางค์) และบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
รวมเป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลรวม 3 ครั้งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น 739,707,908 หุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.10 บาท(สิ บสตางค์) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 73,970,790.80 บาท (เจ็ดสิ บสามล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิ บบาทแปดสิ บสตางค์)
ในที่ประชุมไม่มีผซู ้ กั ถามใดๆ
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษีและสารองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ
ของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อาจกาหนดให้มีการจ่ายปั นผลในอัตราน้อยกว่า
อัตราที่ กาหนดข้างต้นได้ หากบริ ษ ทั มี ความจาเป็ นที่ จะต้องนาเงินกาไรสุ ท ธิ ดงั กล่าวไปใช้เพื่ อ
ขยายการดาเนินงานของบริ ษทั
ข้ อมูลเปรียบเทียบการจ่ ายเงินปันผล
2562
2563
1. กาไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
412,966,294
154,838,948
2.จานวนหุน้ (หุน้ )
739,707,908
739,707,908
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุน้ )
0.50
0.50
4.อัตราจ่ายเงินปันผล
4.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
0.26
0.10
4.2 หุน้ ปันผล (บาท)
รวม
0.26
0.10
5.จานวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*
192,324,056.08 73,970,790.80
6. ร้อยละต่อกาไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
46.57
47.77
*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10
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มติที่ประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั มีกาไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่รวมเป็ น
จานวนเงิน 154.84 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริ ษทั ดังนั้นคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน
ตามปกติของบริ ษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปั นผลสาหรับการดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริ ษทั ฯ กาหนดจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้
1. บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ข้ นั ต่า ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และตามข้อบังคับของบริ ษทั ครบถ้วนแล้วรวมกาไรสะสมที่ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายแล้ว
36,985,434 บาท
2. จ่ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 ดังนี้
บริ ษทั จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ น
เงิน 73,970,790.80 บาท คิดเป็ นร้อยละ 47.77 ของกาไรสุ ทธิ
ซึ่ งในระหว่างปี 2563 ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว รวม 3 ครั้ง ในอัตราหุ ้นละ
0.10 บาท(สิ บสตางค์) จึงไม่มีการจ่ายปันผลเพิ่มเติม
ซึ่งมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ในที่ประชุมไม่มีผซู ้ กั ถามใดๆ
ที่ประชุ มอนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย

วาระที่ 6

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
260,741,055

% ของจานวนหุ้นที่มาร่ วมประชุ ม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100%

2. ไม่เห็นด้วย

-

-

3. งดออกเสี ยง

-

-

4. บัตรเสี ย

-

-

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 13 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ในการ
ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี โดยให้ กรรมการคนที่ อ ยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ ซึ่ งอาจถู กเลื อ กเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ ก็ได้ ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
ประจาปี 2564 นี้ กรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายสมควร มูสิกอินทร์
2. นายลอยเลื่อน บุนนาค
3. นายอภัย จันทนจุลกะ
4. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์
5. Mr. Zaw Zaw Aye
จากการที่ บ ริ ษ ัท ได้เปิ ดโอกาสให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ ให้ แ ต่ งตั้ง เป็ น
กรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
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ความเห็นคณะกรรมการ

มติที่ประชุม

และก าหนดค่ าตอบแทนไม่ ร วมคณะกรรมการที่ เสนอชื่ อ พิ จ ารณาได้มี ม ติ เห็ น ควรเสนอให้
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 5 ท่านที่พน้ จากตาแหน่ง ตามวาระดังกล่าวให้กลับดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีก
วาระหนึ่ ง เนื่ องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อ ให้เกิ ด
ประโยชน์ ต่อ การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั และผูถ้ ื อหุ ้ น ทั้งนี้ ให้มี ผลตั้งแต่ วนั ถัดจากวันประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เป็ นต้นไป ผูถ้ ือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่พน้ วาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการต่ ออี กวาระหนึ่ ง ซึ่ งมติ ในวาระนี้ ตอ้ งพิ จารณาเป็ นรายบุ คคล และต้องได้รับ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของคะแนนเสี ยงในที่ประชุม
ก่อนการลงคะแนนเสี ยงกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ออกจากห้องประชุม เพื่อเป็ นการแสดง
ไม่ให้ขดั แย้งทางผลประโยชน์กบั การลงคะแนนเสี ยง และเมื่ อลงคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว จึ ง
กลับเข้าห้องประชุมต่อไป
ในที่ประชุมไม่มีผซู ้ กั ถามใดๆ
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ด้วยการ
ลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล ลาดับดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ
และเสนอกลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
1. นายสมควร มูสิกอินทร์
2. นายลอยเลื่อน บุนนาค
3. นายอภัย จันทนจุลกะ
4. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์
5. Mr. Zaw Zaw Aye

วาระที่ 7

เห็นด้วย

จานวน
ผูล้ งคะแนน (เสี ยง)
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

%

%

%

%

243,390,052
93%
253,597,192
97%
253,597,192
97%
196,489,256
75%
253,500,850
97%

17,351,003
7%
7,143,863
3%
7,143,863
3%
7,143,863
3%
7,143,863
3%

57,107,936
22%
96,342
-

-

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอ
ให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่จานวน 1 ท่าน คือนางสาวจุฬารัตน์ สุ ธีธร เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิส ระ ซึ่ งจะท าให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเพิ่ มจาก 5 ท่ านเป็ น 6 ท่ าน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้ น 15 ท่าน และมีกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูห้ ญิงเพิ่มเป็ นจานวน 2 ท่าน จาก
1 ท่าน
ซึ่งมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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มติที่ประชุม

ในที่ประชุมไม่มีผซู ้ กั ถามใดๆ
ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิ แต่งตั้งกรรมการใหม่ คือนางสาวจุฬารัตน์ สุ ธีธร ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย

วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
253,597,192

% ของจานวนหุ้นที่มาร่ วมประชุ ม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
97%

2. ไม่เห็นด้วย

7,143,863

3%

3. งดออกเสี ยง

-

-

4. บัตรเสี ย

-

-

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ในการก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทนพิจารณากาหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ พิ จ ารณาจากหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและการทางานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ
จานวนค่าตอบแทนกรรมการ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ความเห็นชอบและนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคานึ งให้สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอัตราที่จ่ายค่าตอบแทนเทียบกับบริ ษทั ที่
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
2. ประเภทค่าตอบแทน ควรประกอบด้วย 3 ส่ วน
2.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทางานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่าเสมอ
2.2 ค่าตอบแทนประจาเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
2.3 ค่าตอบแทนโบนัส โดยขึ้นกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในแต่ละปี
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทน
3.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการและกรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม(ทั้ง
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการเฉพาะด้าน)
3.2 ค่ าตอบแทนประจ าเดื อ น ให้ จ่ ายเป็ นประจ าเดื อ นส าหรั บ กรรมการอิ ส ระ ยกเว้น
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3.3 ค่าตอบแทนโบนัส ให้จ่ายเป็ นรายปี ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบตั ิ
เหมือนกับพนักงานของบริ ษทั ในตาแหน่งต่างๆ
โดยกาหนดค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2564 เป็ นดังนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
1.1 ประธานกรรมการบริ ษทั
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)
1.3 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ค่ าเบีย้ ประชุม
2.1 กรรมการบริ ษทั (คนละ)
2.2 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร(คนละ)
3. โบนัส
3.1 ประธานกรรมการบริ ษทั
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)
3.3 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(คนละ)
4. สิทธิประโยชน์ อื่นๆ

2563

2564

ต่อเดือน
ต่อเดือน

65,000
50,000
-

ต่อเดือน
ต่อเดือน

65,000
50,000
-

ต่อครั้ง

7,500
-

ต่อครั้งการเดินทาง
ต่อครั้งการเดินทาง

7,500
1,000

ต่อปี
ต่อปี

195,000
150,000

ต่อปี
ต่อปี

-

150,000
ไม่มี

ไม่มี

นายวิวฒั น์ คูสกุล
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
นายอาทร เจียมเด่นงาม

สอบถามกรณี ขอเพิ่มค่าเดิ นทาง 1,000 บาทต่อครั้งสาหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หากเป็ นการ
ประชุมทางไกลจะได้รับหรื อไม่ หากได้รับขอให้ปรับแก้ไขเป็ นต่อครั้งของการประชุม

ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ
วิวฒั น์โฮลดิ้ง
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ขอเพิ่มสาหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารคนละ 1,000 บาท
ต่อครั้งของการเดินทาง ขอทราบว่า บริ ษทั ได้ให้รถผูบ้ ริ หารใช้หรื อไม่

คุณณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์

ตอบว่า การจ่ายเบี้ยประชุมให้กบั กรรมการบริ หาร เราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมให้จ่ายเบี้ย
ประชุมเป็ นต่อครั้ง 1,000 บาท ซึ่งในการประชุมในแต่ละครั้งจะมีการประชุมหลายคณะ แต่การจ่าย
เบี้ยประชุมจะจ่ายรวม 1,000 บาท
มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้

มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

% ของจานวนหุ้นที่มาร่ วมประชุ ม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

260,737,697

100%

2. ไม่เห็นด้วย

-

-

3. งดออกเสี ยง

3,358

-

-

-

มติที่ลง
1. เห็นด้วย

4. บัตรเสี ย
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วาระที่ 9

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชี
จากบริ ษทั อื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ในปี 2564 ซึ่ งมีผูเ้ สนอเข้ามาให้บริ การ
ด้านการตรวจสอบทั้งสิ้ น 3 รายดังนี้
1. บริ ษทั บัญชีกิจ จากัด
2. บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
3. บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
ทั้งนี้ผสู ้ อบบัญชีรายเดิมได้เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริ ษทั เป็ นเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน และเพื่อให้มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้
ได้พิจารณาถึงความน่ าเชื่ อถือ ความสามารถในการให้บริ การและการให้คาปรึ กษาในมาตรฐาน
การบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564 ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด ตามรายชื่ อผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
เลขทะเบียน
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้
บริ ษทั
- นายณรงค์ หลักฐาน
4700
หรื อ - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒั นกร
4701
หรื อ - นายชัยกฤต วรกิจภรณ์
7326
หรื อ - นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
10356
ผูส้ อบบัญ ชี ตามรายชื่ อที่ เสนอนั้น ไม่มี ความสัมพันธ์ห รื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8.)
2. กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
เพิม่ ขึน้
บริษัท
ปี 2563
ปี 2564
(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
1,800,000
1,300,000
(500,000)
บริ ษทั ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จากัด
100,000
60,000
(40,000)
บริ ษทั ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จากัด
300,000
140,000
(160,000)
รวมค่าสอบบัญชี
2,200,000
1,500,000
(700,000)
ค่าบริการอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
2,200,000
1,500,000
(700,000)
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นายวิวฒั น์ คูสกุล
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
นายอาทร เจียมเด่นงาม

ขอทราบสาเหตุที่เปลี่ยนผูส้ อบบัญชีมาเป็ นบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด

นายเอนก ศรี ทบั ทิม

กล่าวว่า บริ ษทั บัญชีกิจ จากัด ได้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั มาเป็ นเวลา 3 ปี เพื่อเป็ นความ
อิสระในการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนในการตรวจสอบที่ถูกลงกว่าเดิม
ซึ่งมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับ
ปี 2564 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้

มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

% ของจานวนหุ้นที่มาร่ วมประชุ ม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

260,741,055

100%

2. ไม่เห็นด้วย

-

-

3. งดออกเสี ยง

-

-

4. บัตรเสี ย

-

-

มติที่ลง
1. เห็นด้วย

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ถ้ ามี
ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งประสงค์จะให้มี
การพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกาหนดไว้

นายวินชัย
เกียรตินิยมศักดิ์
ผูถ้ ือหุน้

ถามว่า Backlog เหลืออยูจ่ านวนเท่าใด และแผนงานในอนาคต

นายณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์

กล่าวว่า Backlog ที่เหลือ ณ สิ้ นปี 2563 มีอยูจ่ านวน 2,043 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะทาในปี 2564
ประมาณ 3 ไตรมาส ในการที่จะรับงานเพิ่มขึ้นให้เหมือนแต่เดิมนั้น คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ
2 ปี ตลาดจึงจะกลับมา ในการที่จะรับงานเข้ามาเพิ่มนั้นจะต้องพิจารณาส่ วนประกอบ 3 ด้านคือ
เครื่ องมือ เงินทุน และแรงงานคน ในส่ วนของเครื่ องมือและเงินทุนนั้น บริ ษทั ฯไม่มีปัญหา ส่ วน
แรงงานขณะนี้จะรับเพิ่มไม่ได้ซ่ ึงยังขาดอยูเ่ นื่องมาจากสถานการณ์โควิด
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ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เสี ยสละเวลามาเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้
ประธานกล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ ................................................................ ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์)

ลงชื่อ ................................................................ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายเอนก ศรี ทบั ทิม)
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