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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานท่ีประชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 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. Mr. Zaw Zaw Aye    กรรมการ 
4. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
5. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการ 
6. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
7. นายณัฐฐพนัธ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
8. นายณัฐฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
9. นายนิรันดร  อคัราพิทกัษ ์  กรรมการ 
10. นายศิวะ  แสงมณี   กรรมการอิสระ  (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์) 
11. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลคทรอนิกส์) 
12. นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระ 
13. นายลอยเล่ือน   บุนนาค   กรรมการอิสระ 
14. นายอภยั  จนัทนจุลกะ  กรรมการอิสระ 

 *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 
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6.     นายณัฐฐพนัธ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศ 
7.     นายณัฐฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม 
8.     นายนิรันดร  อคัราพิทกัษ ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และมอบให้นายเอนก ศรีทบัทิม เลขานุการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ินจ านวน 260,265,138 หุ้น คิดเป็น 35.18% ของจ านวน
หุ้นทั้ งหมดท่ีออกจ าหน่าย ครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุม มีผู ้ถือหุ้นเข้าประชุมเพ่ิมเป็นจ านวนรวมเป็น 
260,741,055  หุน้ คิดเป็น 35.25% 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 ้
เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจะเป็นเจา้หนา้ท่ีของบริษทั วาระใดไม่มีผูค้ดัคา้น ไม่เห็นดว้ยและไม่มีผูง้ดออกเสียงให้ถือว่า

วาระนั้นไดรั้บการรับรอง หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
จากท่ีนายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นไดล้งนามในเอกสารมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น 

ท่ีส่งให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้วก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุมได้เน่ืองจาก
สถานการณ์ COVID-19 แต่ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นทางส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

หลงัจากนั้นท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  เลขานุการบริษทัแจ้งว่า บริษทัฯ ได้จดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2563 ท่ีได้ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก ้จ ากัด
(มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ีอยูใ่นหนา้ 9-21) และ
เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.seafco.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563 ไม่ปรากฏว่า
มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ  จึงขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  ในท่ีประชุมไม่มีการซกัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 

2563  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 260,735,011 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง 3,358 - 

4. บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
   เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทัศนนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ต่อท่ี

ประชุมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิของส่วนผูถื้อหุ้นบริษัทใหญ่ ในปี 2563 

เท่ากบั 154.41 ลา้นบาท ในปี 2562 เท่ากบั 409.51 ลา้นบาท ลดลง  255.10  ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 62.29 , อตัราก าไรสุทธิของปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 6.03  และปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 13.50 

2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2563 เท่ากบั 2,559.91 ลา้นบาท ในปี 
2562 เท่ากบั 3,031.74 ลา้นบาท ลดลง  471.83  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.56 

3. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีตน้ทุนรับจา้งของปี 2563 เท่ากบั 2,214.45 ลา้นบาท ในปี 
2562 เท่ากบั  2,386.92 ลา้นบาท ลดลง  172.47  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.23  

4. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ ก าไรขั้นตน้ของปี 2563 เท่ากบั 345.46 ลา้นบาท ในปี 2562 
เท่ากบั 644.82  ลา้นบาท  ลดลง  299.36 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.43, อตัราก าไรขั้นตน้ปี 2563 
เท่ากบัร้อยละ 13.49 และปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 21.27  

5. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในบริหารและตน้ทุนทางการเงิน  ของปี 2563 
เท่ากบั 173.71 ลา้นบาท ในปี 2562 เท่ากบั 181.01 ลา้นบาท ลดลง 7.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
4.03   

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 

   นายเอนก ศรีทบัทิม ไดช้ี้แจงงบการเงินต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนาแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นแบบ 
QR Code พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2563  ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี โดย นายธนากร ฝักใฝ่ผล  ผูส้อบบัญชีอนุญาต ทะเบียน
เลขท่ี 4879 จากบริษทั บญัชีกิจ จ ากดั ไดใ้ห้ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้
เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผา่น
การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี 2563 
หนา้ท่ี 107-189) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี  

  2563 2562 2561 

ผลการด าเนินงาน ล้านบาท    

รายไดร้วม    2,560 3,032 2,765 
รายไดจ้ากการรับจา้ง   2,556 3,029 2,752 
ก าไรขั้นตน้   345 645 624 
ก าไรจากการด าเนินงาน  149 411 352 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี(บริษทัใหญ่)  154 409 368 
ฐานะการเงนิ ล้านบาท    
สินทรัพยร์วม  3,078 3,167 2,993 
หน้ีสินรวม  1,466 1,530 1,586 
ส่วนของผูถื้อหุน้  1,612 1,637 1,407 
อตัราส่วนทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.91 0.94 1.13 
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 13 21 22 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 6 13 13 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (%) 6 15 14 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%) 9 25 25 
Net Gearing เท่า 0.31 0.41 0.22 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้  บาท 0.21 0.55 0.50 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้  บาท 2.17 2.21 2.09 
ปันผลต่อหุน้ บาท/หุน้ 0.10 0.26 0.31 

 
 
 

ไดส้อบถามเร่ืองส ารองหน้ีสูญเกือบ 40 ลา้นบาท เป็นการตั้งส ารองแลว้มีโอกาสไดรั้บคืนมากนอ้ย
แค่ไหน 
 
 

นายวิวฒัน์ คูสกุล 

ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
นายอาทร เจียมเด่นงาม 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

14 
 

คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์ ตอบว่า การตั้งส ารองน้ีตั้งตามหลกัการบญัชีตามท่ีลูกหน้ีคา้งช าระเงินเป็นเวลานาน ทางบริษทัจึง
ตอ้งด าเนินคดีตามกฎหมาย ตามปกติท่ีทางบริษทัฯไดท้ าการฟ้องร้องแลว้ส่วนใหญ่จะไดรั้บช าระ
เงินคืน แต่ตอ้งใชเ้วลาตามขั้นตอนของศาล 

 
 ไดส้อบถาม 

1. ขอทราบสาเหตุท่ีอตัราก าไรขั้นตน้เฉพาะบริษทัลดลงมากจากปีก่อน 
2. ท าไมขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไวจึ้งเพ่ิมข้ึนถึงเกือบ 5 

เท่า 
3. ขอทราบว่าการจ าหน่ายเงินลงทุนตามรายงานประจ าปีหนา้ 153 เป็นเงินลงทุนในอะไรถึงได้

ขาดทุน 
4. ค่าเผื่อการดอ้ยค่าตามหมายเหตุ 12 หนา้ 153 ในรายงานประจ าปี ขอทราบการดอ้ยค่าของตรา

สารทุนใด 
 

นายเอนก ศรีทบัทิม ตอบวา่  
1. การท่ีก าไรขั้นตน้ของบริษทัลดลง มาจากงานท่ีรับเขา้มาในปี 2563 มีการแข่งขนัสูงจึงท าให้

งานท่ีรับเขา้มามีก าไรไม่ดี และในปี 2563 มีงานท่ีรับเขา้มาแลว้ แต่เวลาท างานแลว้มีอุปสรรค
ในการท างาน จึงท าใหมี้ 3 โครงการท่ีรับเขา้มาแลว้มีผลขาดทุนขั้นตน้ 

2. การตั้งส ารองค่าผลตอบแทนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น บริษทัฯ ไดจ้า้งผูช้  านาญการภายนอก (นกั
คณิตศาสตร์ประกันภยั) เป็นผูค้  านวณให้ โดยมีผลกระทบในปีท่ีผ่านมาเพ่ิมมาจากอตัรา
ดอกเบ้ียของปี 2563 เปล่ียนไปจากอตัราดอกเบ้ียของปี 2562 เป็นอยา่งมาก 

3. เงินผลขาดทุนจากการลงทุน เป็นส่วนท่ีบริษทัไปลงทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
มีผลขาดทุนจากการตั้งส ารองหน้ีสูญในปี 2563 

4. การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนมีจ านวน 5 ลา้นบาท จากการท่ีไปลงทุนในบริษทั โอเรียนเต็ล เรสซิ
เดนซ์ กรุงเทพ จ ากัด การจะได้รับเงินลงทุนคืนต้องดูท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ ซ่ึง
ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยในปีท่ีผ่านมามีผลประกอบการไม่ดีเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-
19 

ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ  วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 260,738,635 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4. บตัรเสีย - - 

 
 

หา้งหุน้ส่วนสามญั 
วิวฒัน์โฮลด้ิง 
ผูถื้อหุน้ 
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วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
   ดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมบริษทัคร้ังท่ี 3/2563  ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลงวดสามเดือนแรกของปี 2563  ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22,191,237.24  บาท 
(ยี่สิบสองลา้นหน่ึงแสนเก้าหม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบส่ีสตางค์) และบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 

   และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่าง
กาลงวดไตรมาส 2 ของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท (ส่ี
สตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 29,588,316.32 บาท (ยีสิ่บเกา้ลา้นห้าแสนแปดหม่ืนแปดพนัสามร้อยสิบ
หกบาทสามสิบสองสตางค)์  และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 

   และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลระหว่าง
กาลงวดไตรมาส 3 ของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (สาม
สตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22,191,237.24  บาท (ยี่สิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อย
สามสิบเจด็บาทยีสิ่บส่ีสตางค)์   และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 

   รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลรวม 3 คร้ังให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัรา
หุ้นละ 0.10 บาท(สิบสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 73,970,790.80 บาท (เจ็ดสิบสามลา้นเกา้แสนเจ็ด
หม่ืนเจด็ร้อยเกา้สิบบาทแปดสิบสตางค)์ 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาล 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2562 2563 
1. ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 412,966,294 154,838,948 
2.จ านวนหุน้ (หุน้) 739,707,908 739,707,908 
3. มูลค่าท่ีตราไว(้บาท/หุน้) 0.50 0.50 
4.อตัราจ่ายเงินปันผล   
4.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.26 0.10 
4.2 หุน้ปันผล (บาท) 
        รวม 

- 
0.26 

- 
0.10 

5.จ านวนเงินปันผลจ่าย(บาท)* 192,324,056.08 73,970,790.80 
6. ร้อยละต่อก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46.57 47.77 

*ผู้ถือหุ้นจะถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10  
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ทั้งน้ี ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่รวมเป็น
จ านวนเงิน 154.84 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั ดงันั้นคณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยบริษทัฯ ก าหนดจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัครบถว้นแลว้รวมก าไรสะสมท่ีไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ 
36,985,434 บาท  

2.  จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ดงัน้ี 
   บริษทัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.10  บาท รวมเป็น

เงิน 73,970,790.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของก าไรสุทธิ  
ซ่ึงในระหว่างปี 2563 ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ รวม 3 คร้ัง ในอตัราหุ้นละ 

0.10 บาท(สิบสตางค)์ จึงไม่มีการจ่ายปันผลเพ่ิมเติม 
  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 260,741,055 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายสมควร มูสิกอินทร์ 
2. นายลอยเล่ือน บุนนาค 
3. นายอภยั จนัทนจุลกะ 
4. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
5. Mr. Zaw Zaw Aye 

  จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้ งเป็น
กรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
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และก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 5 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่ง ตามวาระดงักล่าวให้กลบัด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีให้มีผลตั้งแต่วนัถดัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นสมควรเลือกกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคล และตอ้งได้รับ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

  ก่อนการลงคะแนนเสียงกรรมการทั้ง 5 ท่านไดอ้อกจากห้องประชุม เพื่อเป็นการแสดง
ไม่ให้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการลงคะแนนเสียง และเม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึง
กลบัเขา้หอ้งประชุมต่อไป 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5  ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ดว้ยการ

ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ล าดบัดงัน้ี 
 

ช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ
และเสนอกลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

จ านวน 

ผูล้งคะแนน (เสียง) 
เห็นดว้ย 

% 
ไม่เห็นดว้ย 

% 
งดออกเสียง 

% 
บตัรเสีย 

% 

1. นายสมควร มูสิกอินทร์ 243,390,052 
93% 

17,351,003 
7% 

- 
- 

- 
- 

2. นายลอยเล่ือน บุนนาค 253,597,192 
97% 

7,143,863 
3% 

- 
- 

- 
- 

3. นายอภยั จนัทนจุลกะ 

 
253,597,192 

97% 
7,143,863 

3% 
- 
- 

- 
- 

4. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
 

196,489,256 
75% 

7,143,863 
3% 

57,107,936 
22% 

- 
- 

5. Mr. Zaw Zaw Aye 

 
253,500,850 

97% 
7,143,863 

3% 
96,342 

- 
- 
- 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
    เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเสนอ

ให้เพ่ิมกรรมการเขา้ใหม่จ านวน 1 ท่าน คือนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ  ซ่ึงจะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมจาก 5 ท่านเป็น 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
คณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 15 ท่าน และมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูห้ญิงเพ่ิมเป็นจ านวน 2 ท่าน จาก 
1 ท่าน 

  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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                                                     ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ท่ีท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 253,597,192 97% 

2.  ไม่เห็นดว้ย 7,143,863 3% 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 8 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 ้

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  
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั

เหมือนกบัพนกังานของบริษทัในต าแหน่งต่างๆ 
โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2564  เป็นดงัน้ี  
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ค่าตอบแทนกรรมการ 2563 2564 

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

จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 -  - 

2. ค่าเบีย้ประชุม     
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ัง 7,500 ต่อคร้ังการเดินทาง 7,500 
2.2 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร(คนละ)  - ต่อคร้ังการเดินทาง 1,000 
3. โบนัส     
3.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อปี 195,000 ต่อปี - 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี 150,000 ต่อปี - 
3.3 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั

(คนละ) 
 
 

 
150,000 

  
- 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ   ไม่มี  ไม่มี 
 

 สอบถามกรณีขอเพ่ิมค่าเดินทาง 1,000 บาทต่อคร้ังส าหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หากเป็นการ
ประชุมทางไกลจะไดรั้บหรือไม่ หากไดรั้บขอใหป้รับแกไ้ขเป็นต่อคร้ังของการประชุม 

 
  
 สอบถามว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีขอเพ่ิมส าหรับกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารคนละ 1,000 บาท

ต่อคร้ังของการเดินทาง ขอทราบวา่ บริษทัไดใ้หร้ถผูบ้ริหารใชห้รือไม่ 
 
 
คุณณรงค ์ทศันนิพนัธ์  ตอบว่า การจ่ายเบ้ียประชุมให้กบักรรมการบริหาร เราไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมให้จ่ายเบ้ีย

ประชุมเป็นต่อคร้ัง 1,000 บาท ซ่ึงในการประชุมในแต่ละคร้ังจะมีการประชุมหลายคณะ แต่การจ่าย
เบ้ียประชุมจะจ่ายรวม 1,000 บาท 

มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 260,737,697 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง 3,358 - 

4.  บตัรเสีย - - 

นายวิวฒัน์ คูสกุล 

ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
นายอาทร เจียมเด่นงาม 

หา้งหุน้ส่วนสามญั 
วิวฒัน์โฮลด้ิง 
ผูถื้อหุน้ 
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วาระที่ 9  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 
  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชี

จากบริษทัอ่ืน เพื่อเสนอเขา้มาตรวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2564 ซ่ึงมีผูเ้สนอเขา้มาให้บริการ
ดา้นการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 รายดงัน้ี   

  1. บริษทั บญัชีกิจ จ ากดั 
  2. บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  3. บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 3 ปี

ติดต่อกนั และเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบได้
ไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้ค าปรึกษาในมาตรฐาน
การบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึงอตัราค่าสอบบญัชีแลว้ และมีมติให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้

บริษทั 
- นายณรงค ์หลกัฐาน     4700 - 

หรือ  - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร 4701 - 
หรือ - นายชยักฤต วรกิจภรณ์ 7326 - 
หรือ  - นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคา้  10356 - 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั/
บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.) 

2.  ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน  
ปี 2563 

ค่าตอบแทน  
ปี 2564 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,800,000 1,300,000 (500,000) 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 100,000 60,000 (40,000) 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั 300,000 140,000 (160,000) 
             รวมค่าสอบบัญชี 2,200,000 1,500,000 (700,000) 

ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,200,000 1,500,000 (700,000) 
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 ขอทราบสาเหตุท่ีเปล่ียนผูส้อบบญัชีมาเป็นบริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
 
 
 
นายเอนก ศรีทบัทิม กล่าวว่า บริษทั บญัชีกิจ จ ากดั ไดท้  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัมาเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือเป็นความ

อิสระในการตรวจสอบ รวมถึงค่าตอบแทนในการตรวจสอบท่ีถูกลงกว่าเดิม 
  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับ

ปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 

ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงคจ์ะให้มี
การพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้   

 
  ถามว่า Backlog เหลืออยูจ่  านวนเท่าใด และแผนงานในอนาคต 
 
 
 
นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กล่าวว่า Backlog ท่ีเหลือ ณ ส้ินปี 2563 มีอยูจ่  านวน 2,043 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอท่ีจะท าในปี 2564 

ประมาณ 3 ไตรมาส ในการท่ีจะรับงานเพ่ิมข้ึนใหเ้หมือนแต่เดิมนั้น คาดว่าจะใชเ้วลาอีกประมาณ 
2 ปี ตลาดจึงจะกลบัมา ในการท่ีจะรับงานเขา้มาเพ่ิมนั้นจะตอ้งพิจารณาส่วนประกอบ 3 ดา้นคือ 
เคร่ืองมือ เงินทุน และแรงงานคน ในส่วนของเคร่ืองมือและเงินทุนนั้น บริษทัฯไม่มีปัญหา ส่วน
แรงงานขณะน้ีจะรับเพ่ิมไม่ไดซ่ึ้งยงัขาดอยูเ่น่ืองมาจากสถานการณ์โควิด  

 
 
 
 
 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 260,741,055 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 

นายวิวฒัน์ คูสกุล 

ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
นายอาทร เจียมเด่นงาม 

นายวินชยั  
เกียรตินิยมศกัด์ิ 
ผูถื้อหุน้ 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

22 
 

 
ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

   
ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 11.00 น. 
 

 
 

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

 
 

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


