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คณะผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
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ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม จาก บรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
1.  นางวไิลรตัน์ โรจน์นครนิทร ์
2. นายกติตวิฒัน์ เหลา่ภทัรเกษม 

 

เริม่ประชุม นางสาวมยรุ ีนุเหมอืน ไดก้ลา่วแนะนําคณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้รว่มประชุม
ในครัง้น้ี 

 



นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารตัน์ ประธานกรรมการบรษิทั เป็นประธานทีป่ระชุม ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ที่เขา้ประชุมในครัง้น้ี และแถลงต่อทีป่ระชุมว่ามผีูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมทัง้สิน้จาํนวน 91,979,339 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.78 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกจาํหน่าย จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมรวม 82 ท่าน 
(ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 2,760 ราย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 215,000,000 หุน้) ครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้
ประชุมเพิม่เป็นจํานวนรวมเป็น 92,302,339 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.93 จํานวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 84 ท่าน ประธานกล่าว
เปิดการประชุม และไดช้ีแ้จงวธิกีารลงคะแนนเสยีงต่อทีป่ระชุมทราบ ดงัน้ี 

1. ผูถ้อืหุน้แต่ละท่านมสีทิธลิงคะแนนเสยีงไดเ้ทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื รวมทัง้จาํนวนหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะ 
ในการใชส้ทิธลิงคะแนน 1 หุน้ เทา่กบั 1 คะแนนเสยีง ตามบตัรคะแนนเสยีงทีทุ่กทา่นไดร้บัก่อนเขา้หอ้ง
ประชุม 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะรายใดแสดงความเหน็คดัคา้นไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงใหล้งมตใิน
บตัรลงคะแนนตามวาระต่าง ๆ ทีเ่จา้หน้าทีม่อบใหแ้ลว้ยกมอืขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีม่ารบับตัรลงคะแนนจาก
ทา่นเพือ่รวบรวมไปนบัคะแนนต่อไป 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะรายใดเหน็ชอบอนุมตัใินมตทิีป่ระธานเสนอ กรณุานําบตัรลงคะแนน
เสยีงคนืแก่เจา้หน้าทีห่ลงัการปิดประชุมแลว้ทีห่น้าหอ้งประชุม 

 

ทีป่ระชุมไมม่ผีูใ้ดสงสยั และเสนอความเหน็เป็นอยา่งอื่น 
 

ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2554 
ประธานแจง้ว่า บรษิทัฯ ได้จดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 ที่ไดป้ระชุมเมื่อ

วนัที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 09.00น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 บรษิทั ซฟีโก้ จํากดั(มหาชน) ตัง้อยู่เลขที่ 144 
ถนนพระยาสุเรนทร ์แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้มจดหมาย
เชญิประชุมแลว้ จงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมไดม้กีารแกไ้ขในวาระที ่2 จากเดมิ “ผลประกอบการโดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในปี 2553 มี
ผลขาดทุนสุทธ ิ58.88 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2552 รอ้ยละ 110.39” แก้ไขเป็น “ผลประกอบการโดยรวมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในปี 2553 มผีลขาดทุนสุทธ ิ58.88 ลา้นบาท ต่างจากปี 2552 ทีม่ผีลกําไรสทุธ ิ51.51 
ลา้นบาท” ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2554 
ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีง 

 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        91,979,339  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 

วาระท่ี 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 
  ประธานไดเ้ชญิคุณณรงค ์ทศันนิพนัธ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบักจิการที่

บรษิทัฯ ได้ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการ
โดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2554 มผีลขาดทุนสุทธ ิ57.87 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2553 



ร้อยละ 1.72 เน่ืองจากรายได้งานโยธาลดลง ซึ่งเป็นงานที่มกีารปรบัปรุงประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง
เพิม่ขึน้เพื่อใหใ้กลเ้คยีงความจรงิ ในปี 2554 มสีนิทรพัยร์วม 1,540.43 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2553 รอ้ย
ละ 1.46 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยคํานึงถงึการบรหิารความ
เสี่ยงในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านต้นทุนงานก่อสร้าง เพื่อทําการป้องกนัไม่ให้เกิดขึ้นหรอืถ้า
เกิดขึ้นก็ให้มผีลกระทบกบับรษิัทฯ น้อยที่สุด มกีารพฒันาและวจิยัการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากลโดย
คาํนึงถงึดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  งานโยธาบรษิทัฯ ไดร้บังานเมือ่ปี 2552 ทีร่บัเขา้มาเพือ่ทีจ่ะขยายงานเพิม่มากขึน้ งานทีร่บัเขา้มานัน้
มกีําไรน้อย ซึ่งบางงานนัน้ขาดทุน โดยงานดงักล่าวนัน้ได้ทําการส่งมอบไปจนถึงปี 2554 จะมงีานที่ยงัคง
เหลอือยู่ประมาณ 250 ลา้นบาท ซึ่งงานจํานวนน้ีได้ทําการประมาณการตัง้สาํรองต่าง ๆ ไวแ้ลว้ ในปี 2555 
ไดร้บังานรถไฟฟ้าสายสน้ํีาเงนิเขา้มา 1 โครงการและในปี 2555 น่าจะมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้กวา่ปี 2554 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2554 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
  ประธานได้เชญินายเอนก ศรทีบัทมิ ชี้แจงงบการเงนิต่อที่ประชุมว่า บรษิทัฯ ได้จดัส่งสําเนางบดุล 

และงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 เป็นแบบแผ่น CD พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม
แลว้ สาํหรบังบการเงนิประจําปี 2554 ของบรษิทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัช ีโดย นาง
วไิลรตัน์ โรจน์นครนิทร์ ผู้สอบบญัชอีนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 3104 จากบรษิทั สอบบญัช ีด ีไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จํากดั ได้ให้ความเห็นแบบไม่มเีงื่อนไขและไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงนิดงักล่าวไม่
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักบัญชีที่ร ับรองทัว่ไป โดยงบการเงินอยู่ในหน้า 36-68  ใน
เอกสารรายงานประจําปีที่แจกให้ก่อนเข้าประชุม ประกอบด้วยรายได้จากการรบัจ้าง 1,570.16 ล้านบาท 
ต้นทุนงานรบัจ้าง 1,482.41 ล้านบาท มกีําไรขัน้ต้น 87.74 ล้านบาท มรีายได้อื่นจํานวน 6.44 ล้านบาท 
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 57.87 ลา้นบาท โดยมสีนิทรพัยร์วม 1,540.43 ลา้นบาท หน้ีสนิรวม 1,030.48 
ลา้นบาท และมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 509.96 ลา้นบาท 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัริบัรองงบการเงนิ และงบกําไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 ตาม
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        92,022,339  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2554 และงดการจ่ายเงินปันผล 
  ประธานไดเ้รยีนต่อที่ประชุมว่า ตามที่บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของกําไร

สทุธหิลงัจากหกัเงนิสาํรองต่างๆ ตามทีบ่รษิทัฯ ไดก้ําหนดไว ้กําไรสุทธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลมาจากงบ
การเงนิรวมของบรษิทัฯ แต่ผลประกอบการรวมของบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธ ิบรษิทัฯ จงึไม่สามารถจดัสรร
กาํไรสทุธแิละจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2554 ได ้

มติท่ีประชมุ ที่ประชุมอนุมตังิดการจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2554 และงดการจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2554 ดว้ยคะแนน
เสยีงดงัน้ี 



มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                             92,022,339 100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  ประธานกล่าวว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2555 มกีรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตาม

อตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ ดงันัน้กรรมการทีค่รบตามวาระ เทา่กบั 3 ทา่น คอื 
 

   1.  นายสมควร  มสูกิอนิทร ์     กรรมการอสิระ 
              กรรมการตรวจสอบ 
               

   2.  นายณรงค ์ ทศันนิพนัธ ์    รองประธานกรรมการ 
              กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
              กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

   3.  Mr. Zaw Zaw Aye         กรรมการบรษิทั 
              กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
              ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยวศิวกรรมและวจิยัพฒันา 
 

  ซึง่บรษิทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็วา่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท รวมทัง้เสนอระเบียบวาระต่างๆ เพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุม แต่ก็ไม่มกีารเสนอรายชื่อกรรมการหรอืระเบยีบวาระเข้ามายงับรษิัทฯ คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสุดแก่การดําเนินงานของบรษิทัฯ 
ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในงานแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีน้ี ได้เสนอให้เลือกกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจาก
ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง โดยมรีายละเอยีดประวตัแิละผลงาน
ของทัง้ 3 ทา่นตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ ดว้ยการลงคะแนน
เสยีงเป็นรายบุคคล ลาํดบัดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  นายสมควร   มูสิกอินทร์ 92,022,339 100.00 - 0.00 - 0.00 

2.  นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 75,530,339 82.08 - 0.00 16,492,000 17.92 

3.  Mr. Zaw Zaw Aye 92,022,339 100.00 - 0.00 - 0.00 

 



วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
  ประธานได้แจ้งว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

กําหนดค่าเบีย้ประชุมกรรมการและค่าตอบแทนเป็นรายปี ประจําปี 2555 ซึ่งเท่ากบัปี 2554 เป็นจํานวนเงนิ 
3.12 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการอสิระ 3 ทา่น เป็นจาํนวนเงนิ 1.6 ลา้นบาท เป็นกรรมการบรษิทั 
6 ทา่น เป็นจาํนวนเงนิ 1.52 ลา้นบาท 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ลงมตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
  

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                          92,022,339 100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรบัปี 2555 
  ประธานกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบรษิทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้

พจิารณาแลว้ เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงัน้ี 
 

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด ตาม
รายชื่อผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 

-  นางวไิลรตัน์ โรจน์นครนิทร ์ เลขทะเบยีน 3104 
หรอื 
-  นางสาวสมจนิตนา  พลหริญัรตัน์ เลขทะเบยีน 5599 
 

2. กาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
              ค่าสอบบญัชี ปี 2555 (บาท) 
     บรษิทั ซฟีโก ้จาํกดั (มหาชน)   1,250,000.00 
     บรษิทั ซฟีโก ้คอนสตรคัชัน่ จาํกดั      170,000.00 
     บรษิทั ซฟีโก ้และประยรูชยั (1984) รว่มคา้ จาํกดั      60,000.00 
     กจิการรว่มคา้ซฟีโก ้และประยรูชยั (1984) จาํกดั     60,000.00 
     กจิการรว่มคา้ศรนีครนิทร ์      110,000.00 
      รวม     1,650,000.00 
มติท่ีประชมุ ที่ประชุมพจิารณาแล้วลงมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีสําหรบัปี 2555 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 
  
 
 
 
 
  
 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                          92,022,339 100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 



วาระท่ี 8  พิจารณาการเพ่ิมทนุจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate)  
  ประธานไดเ้ชญิคุณณรงค ์ทศันนิพนัธ ์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงในเรื่องน้ี โดยคุณณรงค ์กล่าวว่า 

ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดก้ําหนดเครื่องมอืทางการเงนิแบบใหม่เพื่อใหบ้รษิทัมคีวามคล่องตวัในการหาแหล่ง
เงนิทุน จงึกําหนดวธิกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทัง้หมดจํานวน 64,500,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตามสดัสว่นจาํนวนหุน้แต่ละคนทีถ่อือยู ่จาํนวน 21,500,000 หุน้ และประชาชนทัว่ไปจาํนวน 43,000,000 
หุน้ 

ทัง้น้ีมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจพจิารณาเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหค้ราวเดยีวกนัหรอื
หลายคราวกไ็ดแ้ละจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อนหรอืทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด ้โดย
ทุนชาํระแลว้ในสว่นทีเ่พิม่ตอ้งไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่
ทุน ซึ่งเป็นจํานวนรวมเท่ากบั 64,500,000 หุน้ และหากจดัสรรหุน้เพิม่ทุนโดยวธิเีสนอขายหุน้ต่อประชาชน
ทัว่ไปในสว่นทีเ่พิม่ตอ้งไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิม่ทุนซึง่
เป็นจํานวนรวมเท่ากบั 43,000,000 หุ้น รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และ
รายละเอยีดและเงือ่นไขต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว 

โดยการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีใน
ครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป ทัง้น้ี
แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

 

 ไดส้อบถามวา่ เงนิทีเ่พิม่ทุนจะนําไปทาํอะไร 
 

คุณณรงค ์ ชีแ้จงวา่ การเพิม่ทุนตามวธิมีอบอาํนาจทัว่ไปนัน้ ยงัไมต่อ้งกําหนดวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิลงทุน แต่พอจะ
ตอบไดว้า่เงนิในสว่นทีเ่พิม่ทุนน้ีจะนําไปลงทุนในเครือ่งจกัร เน่ืองจากไดร้บังานของรถไฟฟ้าเพิม่ขึน้อกี 1 สาย  

 

 ไดส้อบถามวา่ ราคาทีจ่ะเสนอขายหุน้ละเทา่ใด  
 
คุณณรงค ์ ชีแ้จงวา่ในขณะน้ียงักาํหนดไมไ่ด ้ตอ้งใชท้ีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) มาชว่ยกาํหนดวา่ราคาควรเป็นเทา่ใด 
 

มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 64,500,000 
หุน้ โดยเสนอขายกบัผูถ้อืหุน้เดมิจํานวน 21,500,000 หุน้ และประชาชนทัว่ไป จาํนวน 43,000,000 หุน้ ดว้ย
คะแนนเสยีงดงัน้ี  

  
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ประธานกล่าวว่า เหน็สมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งประสงค์จะใหม้กีารพจิารณา

เรือ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการกาํหนดใว ้
  

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย                        92,302,339  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย                                      -    0.00 

3.  งดออกเสียง                                      -    0.00 

ผูถื้อหุน้ (ไม่
ประสงคอ์อกนาม) 

ผูถื้อหุน้ (ไม่
ประสงคอ์อกนาม) 



 ตามทีคุ่ณณรงค ์มแีนวทางในการสอนธรรมเป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิมาก เป็นบุญกุศลและจะช่วยใหก้ารทํางานดขีึน้ 
รวมทัง้ประทบัใจในการตอ้นรบัของพนกังาน รวมทัง้ของวา่งและของชาํรว่ยต่าง ๆ ในหนงัสอืรายงานประจาํปี
หน้า 75 ผดิเลก็น้อยคอืในภาษาไทยเป็นคุณณรงค ์แต่ในภาษาองักฤษเป็นชื่อของทา่นประธาน 

 

คุณณรงค ์ ได้กล่าวขอน้อมรบัในการให้กําลงัใจ แต่ก็ต้องขอโทษท่านผู้ถือหุ้นที่ทําให้ผลประกอบการขาดทุนมา 2 ปี
ตดิต่อกนั ในปี 2555 น้ีมงีานโยธาเหลอือยูป่ระมาณ 250 ลา้นบาท นอกนัน้เป็นงานเสาเขม็เจาะและกําแพงกนั
ดนิซึ่งเป็นงานที่ทางบรษิทัฯ มคีวามชํานาญ และม ีMargin ที่ด ีรวมทัง้รายได้ของปี 2555 น้ีน่าจะเท่ากบัปี 
2554 และในปี 2554 ที่ผ่านมาไดท้ําการเพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทั ซฟีโก้ คอนสตรคัชัน่ จํากดั โดยบรษิทัฯ 
ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 50 และมบีรษิทัทีช่ํานาญทางดา้นการขดุดนิและบรษิทัทีช่าํนาญดา้นงานปนู ถอืหุน้บรษิทัอยู ่
บรษิทัละรอ้ยละ 25 ซึง่เดมิเมือ่บรษิทัฯ รบังานฐานรากกจ็ะจา้งบรษิทัน้ีเป็นผูร้บัเหมาช่วงอยูแ่ลว้ เขา้มาถอืหุน้
รว่มกนั โดยขณะน้ีไดร้บังานของโครงการมหานครและโครงการของบรษิทั จแีลนด ์มมีลูค่ารวมประมาณ 300 
ลา้นบาท น่าจะชว่ยเสรมิรายไดข้องบรษิทัฯ ใหเ้พิม่มากขึน้  

  
ไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นเขา้พจิารณาเพิม่เตมิ ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาเขา้รว่มประชุม
ในครัง้น้ี 

   

ประธานกลา่วปิดประชุม เวลา 10.05 น. 
 
 

 
 

   ลงชื่อ ................................................................ ประธานทีป่ระชุม 
      (นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารตัน์) 
 
 

 
   ลงชื่อ ................................................................ ผูบ้นัทกึการประชุม 
             (นายเอนก ศรทีบัทมิ) 

คุณสมเกียรติ 
พรหมรัตน์  
(ผูถื้อหุน้) 


