
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2556 
ของ 

บริษทั ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานทีป่ระชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์  ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  รองประธานกรรมการ 
3. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
7. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการ 
8. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
9. MR. ZAW ZAW AYE   กรรมการ 

 
คณะผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
4. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
5. MR. ZAW ZAW AYE   กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
6. นายสมศกัด์ิ  ธวชัพงศธ์ร  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
7. นายกมล  อยูย่นืพฒันา  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
8. นายธวชั  ผดุผอ่ง   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
9. นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์  ผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
10. นายเอนก   ศรีทบัทิม  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานุการบริษทั 

 
 



ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม จาก บริษทั สอบบญัชี ด ีไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 
1. นายกิตติวฒัน ์เหล่าภทัรเกษม 
 

ทีป่รึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายกติพินัธ์ 
1. นายวีระศกัด์ิ  สมหา 

 
ทีป่รึกษาทางการเงนิจากบริษทั หลกัทรัพย์ คนัทร่ีกรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 

1. นายภาณุพงศ ์เตชะเพชรไพบูลย ์
2. นางสาวณฐันนัท ์กิจวรวฒัน ์
3. นางสาวมนสันนัท ์แกว้กาญจนเศรษฐ ์

 
สักขพียานตวัแทนนับคะแนนจากบริษทั สอบบญัชี ด ีไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

1. นายนวพล ล้ีเจริญ 
 

เร่ิมประชุม นางสาวมยรีุ นุเหมือน ไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา
กฎหมายและท่ีปรึกษาดา้นการเงินท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น 
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และแถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทั้งส้ินจาํนวน 108,506,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.47 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจาํหน่าย 
จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมรวม 177 ท่าน (ผูถื้อหุ้นของบริษทั 2,811 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 215,000,000 หุ้น) ครบองค์
ประชุม และในระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมเป็นจาํนวนรวมเป็น 108,533,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
50.48 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 186 ท่าน 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดงัเอกสาร
แนบท่ีมีอยู่ในหนงัสือเล่มน้ี และบริษทัไดป้ระกาศใน website ของบริษทัเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ
เสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ แต่ไม่มีขอ้เสนอจากท่านผูถื้อหุ้น
แต่อยา่งไรก่อนเขา้ประชุมในวนัน้ี ท่านผูถื้อหุ้นและผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะตอ้งลงทะเบียนและรับบตัรลงคะแนนเพ่ือลง
มติในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

- ขอแต่งตั้งคุณเอนก ศรีทบัทิม เป็นเลขาในท่ีประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม 
ก่อนเขา้วาระการประชุมขอช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรองหรืออนุมติัในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุน้มีสิทธิลงคะแนนได ้1 คะแนน 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละท่าน หรือผูรั้บมอบฉันทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงท่ีเท่าจาํนวนหุ้นท่ีท่านถือหรือ

ไดรั้บมอบฉันทะ สําหรับท่านผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง และไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืน
ท่านมีสิทธิลงคะแนนไดเ้ท่าจาํนวนหุน้ของท่านรวมกบัจาํนวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

3. การแกไ้ขคาํผดิท่านสามารถแกไ้ขได ้โดยการขีดฆ่าคาํผิดแลว้แกไ้ขใหม่และลงช่ือกาํกบัจุดท่ีแกไ้ข
ทุกท่ี 



4. เม่ือลงมติในแต่ละวาระแลว้กรุณาลงช่ือในใบลงคะแนนทุกคร้ัง 
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบท่านใดเห็นคดัคา้นไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียงให้ลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีท่านได้รับตอนลงทะเบียนแล้วยกมือข้ึน เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีจะมารับบตัรเพื่อนาํไปรวมคะแนนเสียง 

6. ส่วนในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติท่ีเสนอ กรุณาลงคะแนนเสียง
แลว้นาํไปส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัการประชุมแลว้ท่ีหนา้หอ้งประชุมน้ี 

เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจะเป็นผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชีและเจา้หนา้ท่ีของบริษทั วาระใดไม่มีผูค้ดัคา้น 
ไม่เห็นดว้ยและไม่มีผูง้ดออกเสียงใหถื้อวา่วาระนั้นไดรั้บการรับรอง หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ 

 
ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2555 

ประธานแจ้งว่า บริษทัฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2555 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2555 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก ้
จาํกัด(มหาชน) ตั้ งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยน้ีอยู่ในหนา้ 11) จึงขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 12 
เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 108,506,081 100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2555 
   ประธานได้เชิญคุณณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ รายงานต่อท่ี

ประชุมเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 โดยท่ีผลประกอบการรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในปี 2555 มีกาํไรสุทธิ 145.65 ลา้นบาทในปี 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ 57.87 ลา้น
บาท ทาํให้กาํไรสุทธิของปี 2555 เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 351.69 เน่ืองจากในปี 2554 
บริษทัฯ ไดท้าํการบนัทึกประมาณการผลขาดทุนของงานโครงสร้างไวแ้ลว้ทั้งหมด และ
ในปี 2555 บริษทัฯ สามารถส่งผลงานในงานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดินไดสู้งกว่าปี 



2554 รวมทั้งบริษทัฯ สามารถบริหารและควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้ข้ึน ในปี 2555 มีสินทรัพย์
รวม 1,543.33 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 0.19 บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ห้
ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยคาํนึงถึงการบริหารความเส่ียงในกรณีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะความเส่ียงด้านตน้ทุนงานก่อสร้าง เพื่อทาํการป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนหรือถ้า
เกิดข้ึนก็ให้มีผลกระทบกบับริษทัฯ น้อยท่ีสุด มีการพฒันาและวิจยัการผลิตให้ได้ตาม
มาตรฐานสากลโดยคาํนึงถึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

   ตามท่ีผลประกอบการขาดทุนติดต่อมา 2 ปีคือปี 2553 และ 2554 นั้น เน่ืองจาก
งานดา้นโยธา ซ่ึงบริษทัรับเขา้มาซ่ึงมี Margin ท่ีต ํ่าไม่มีผลกระทบในปี 2555 และปี 2556 
เพราะบริษทัฯ ไดท้าํการส่งมอบไปเกือบทั้งหมดแลว้ ยงัเหลืออยูอี่ก 1 โครงการ ซ่ึงก็ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญักบัผลการดาํเนินงาน ในปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บงานของทาง
ราชการคือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง, สายสีนํ้ าเงิน และสายสีเขียว ซ่ึงเป็นการรับเหมาช่วงต่อมา
จาก บริษทั ช.การช่าง จาํกดั(มหาชน) โดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเร่ิมดาํเนินงานในปี 2556 
น้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2555 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
   ประธานไดเ้ชิญนายเอนก ศรีทบัทิม ช้ีแจงงบการเงินต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ได้

จดัส่งสําเนางบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เป็น
แบบแผน่ CD พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ สาํหรับงบการเงินประจาํปี 2555 ของบริษทั
ฯ ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี โดย นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3104 จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงิน
ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี  

  2553 2554 2555 
รายไดร้วม   ลา้นบาท   1,447 1,577 1,542 
รายไดจ้ากการรับจา้ง ลา้นบาท   1,439 1,570 1,523 
กาํไรขั้นตน้  ลา้นบาท   78 88 265 
กาํไรสุทธิ  ลา้นบาท   (59) (58) 146 
สินทรัพยร์วม  ลา้นบาท   1,518 1,540 1,543 
หน้ีสินรวม  ลา้นบาท   934 1,030 888 
ส่วนของผูถื้อหุน้  ลา้นบาท   584 510 656 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 1.60 2.02 1.35 
อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 5 6 17 



  2553 2554 2555 
อตัรากาํไรสุทธิ  (%) (4) (4) 10 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (%) (2) (1) 11 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%) (10) (11) 22 
กาํไรต่อหุน้  บาท (0.27) (0.27) 0.68 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้  บาท 2.72 2.37 3.05 

 
  ไดส้อบถามว่า ค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงินในปี 2554 และ 2555 มีจาํนวนประมาณ 35 

ลา้นบาททั้ง 2 ปี ไม่ทราบ วา่ในปี 2556 จะลดลงหรือไม่ 
  ช้ีแจงว่า เน่ืองจากผลประกอบการของบริษทัฯ มีผลขาดทุนทาํให้บริษทัฯ ตอ้งหาแหล่ง

เงินทุนมาใชห้มุนเวียน ทาํให้มีดอกเบ้ียสูง แต่ในปี 2555 จะเห็นว่าหน้ีสินของบริษทัมีอยู ่
800 กว่าลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2554 ท่ีมีอยู ่1,000 กว่าลา้นบาท ดอกเบ้ียในปี 2556 คาด
วา่จะลดลงประมาณร้อยละ 8 ถึง 10 
ไดส้อบถามว่า ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมสําหรับปี ในปี 2555 มีอยู่
จาํนวน 7.4 ล้านบาท แต่ในปี 2554 มีอยู่จาํนวน 8 แสนกว่าบาท ไม่ทราบว่าทาํไมถึง
เพ่ิมข้ึน 
ช้ีแจงวา่ ในปี 2555 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั จาํนวน 5 ลา้น
บาท หรือถือหุน้อยูร้่อยละ 50 ทาํใหส่้วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน
กวา่ปี 2554 
ไดส้อบถามวา่ บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั ไม่ทราบวา่ประกอบธุรกิจอะไร 

 
ช้ีแจงว่า เดิมนั้นบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดรั้บงานโครงสร้างชั้นใตดิ้นจากเจา้ของ
โครงการโดยตรงและได้มีการจ้างผูรั้บเหมาช่วงมาทาํการขุดดินและมาทาํงานด้าน
โครงสร้างเหล็ก จึงเห็นว่าน่าจะนาํบริษทัผูรั้บเหมาช่วงทั้ง 2 มารวมลงทุนในการทาํงาน
โครงสร้างใตดิ้นน้ี โดยทางบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50 และผูรั้บเหมา
ช่วงทั้ง 2 บริษทัถือหุน้บริษทัร้อยละ 25 

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรอนุมติัรับรองงบการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองงบการเงิน และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 108,510,281 100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

2555   
โดยท่ีบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 หลงัหกัภาษีและสาํรอง

ตามกฎหมาย หรือมีความจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ อย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงในปี 2555 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ 130 ลา้นบาท หักเงินสํารองตาม
กฎหมาย 2,357,865.81 บาท  คงเหลือ 128,334,701.83 บาท สามารถจ่ายเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงิน 64,167,350.92 บาท  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมเสนอจ่ายเงินปันผลในปี 2555 ดงัน้ี 
1. การจ่ายเงินปันผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
1.1 จ่ายปันผลเป็นหุน้ในอตัรา 4 หุน้เดิมจะไดรั้บปันผล 1 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท หรือเท่ากบัการจ่ายแทนเป็นเงินสดหุน้ละ 0.25 บาท เศษของหุน้ท่ีไม่ครบ 4 
หุน้จะจ่ายเป็นเงินหุน้ละ 0.25 บาท และ 

1.2 จ่ายเป็นเงินสดอีกหุ้นละ 0.02777777 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายซ่ึงรวมแลว้เป็นการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.27777777 บาท รวมเป็นการจ่าย
ปันผลทั้งส้ิน 59,722,222 บาท (หา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนสองพนัสองร้อย
ยี่สิบสองบาทถว้น) นอ้ยกว่ายอด 64,167,350.92 บาท อยู ่4,445,128.92 บาท (ส่ี
ลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนห้าพนัหน่ึงร้อยยี่สิบแปดบาทเกา้สิบสองสตางค)์ หรือ 7.44% 
ของยอดจ่ายจริง  

สอบถามว่า ทาํไมถึงจ่ายปันผลเป็นหุ้น และในอตัราการจ่ายปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุน้ปัน
ผล อตัราส่วนน้ีไดม้าอยา่งไร 
ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษทัขาดทุนมา 2 ปี จึงทาํให้บริษทัไม่มีเงินสดพอท่ีจะจ่ายปันผล ตอ้ง
เกบ็เงินสดไวใ้ชจ่้ายในบริษทั รวมทั้งตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหบ้ริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท จึงเห็นว่าการท่ีบริษทัตอ้ง
เพ่ิมทุนอยูแ่ลว้จึงใชว้ิธีการเพ่ิมทุนโดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลไปในคร้ังน้ีเลย จะไดไ้ม่ตอ้งเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ส่วนในอตัรา 4 : 1 นั้นขอใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินช่วยช้ีแจง 
ช้ีแจงว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก
เงินสํารองตามกฎหมายแลว้ จึงทาํให้การจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 64.17 ลา้นบาท เพื่อให้ผู ้
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ลงทุนไดรั้บผลตอบแทนใกลจ้าํนวนเงินดงักล่าว อตัราการจ่ายปันผลจึงมาอยูท่ี่ 4 : 1 หรือ
คิดเป็นเงินท่ีจ่ายเท่ากบั 59.72 ลา้นบาท ซ่ึงใกลเ้คียง จึงเป็นอตัราส่วนท่ีเหมาะสม 
ไดส้อบถามวา่ ไดถื้อหุน้อยู ่10,000 หุน้ การไดรั้บหุน้ปันผลในคร้ังน้ีจาํนวน 2,500 หุน้ จึง
อยากทราบวา่ราคาหุน้ ณ วนัท่ีจ่ายนั้นราคาเป็นเท่าใด 
ไดช้ี้แจงว่าราคาตลาด ณ วนัท่ีไดรั้บนั้นเป็นตวักาํหนดไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่าราคา ณ 
วนันั้นจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากราคาในขณะน้ีได ้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมขออนุมติัการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายขั้นตํ่าและจ่ายปันผล
ดงัรายละเอียดท่ีไดช้ี้แจง โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 24 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 25 เมษายน 2556 
เพื่อจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 
2555 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 108,510,481 100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนบริษทัแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 
   ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 ได้อนุมติัให้บริษทัเพิ่มทุนหุ้น

สามญัแบบมอบอาํนาจทัว่ไปจาํนวน 64,500,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยกาํหนด
จดัสรรให้แลว้เสร็จภายในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคร้ังถดัไปคือวนัน้ีหรือ
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และถึงวนัน้ีบริษทัฯ มิไดด้าํเนินเร่ืองน้ีเน่ืองจากสถานะการเงินและ
เงินหมุนเวียนของบริษทัฯ ในปี 2555 มีสภาพคล่องจึงไม่จาํเป็นเพิ่มทุนตามท่ีไดรั้บอนุมติั
ในปีท่ีผา่นมาและอายคุวามกไ็ดส้ิ้นสุดไปแลว้ 

ในปี 2556 น้ี คณะกรรมการเห็นวา่เพื่อใหก้ารบริหารดา้นการเงินมีความคล่องตวั 
และเพื่อการขยายงานทั้งภายในและต่างประเทศจึงเห็นควรขออนุมติัท่ีประชุมเพ่ิมทุน
สามญัแบบมอบอาํนาจ (General Mandate) จาํนวน 64,500,000 หุน้ เท่ากบัจาํนวนท่ีไดรั้บ
อนุมติัเม่ือปีท่ีแลว้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํหน่ายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนของหุน้
ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยูจ่าํนวน 21,500,000 หุน้ และจาํหน่ายแก่ประชาชนทัว่ไป 43,000,000 หุน้ 

 โดยมอบใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาดงัน้ี 
1. เสนอขายหุน้เพิ่มทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวกไ็ด ้
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2. เสนอขายใหแ้ก่กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มรวมกนัในคราวเดียวกนัก็
ได ้

3. กําหนดราคา วนัท่ีและเวลาท่ีจะเสนอขาย รวมทั้ งรายละเอียดและ
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ทั้งน้ี
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มจาํนวน 64,500,000 หุ้น ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
หุ้นท่ีชาํระและ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนและจาํนวนหุ้นท่ี
เสนอขายแก่บุคคลทัว่ไปจาํนวน 43,000,000 หุน้กไ็ม่เกินร้อยละ 20 ของ
หุน้ท่ีชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนเช่นกนั 

โดยการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะตอ้งให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัฯ จดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีถดัไปหรือภายในกฎหมายกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีในคร้ังถดัไปแลว้แต่วนัใดเกิดข้ึนก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไปจาํนวน 64,500,000 
หุน้ ซ่ึงตอ้งมีผูอ้นุมติั 3 ใน 4 ของจาํนวนทั้งหมดในท่ีประชุมคร้ังน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัแบบมอบอาํนาจทัว่ไป ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 107,999,681 99.51  

2.  ไม่เห็นดว้ย 527,700 0.49  

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั (โครงการ ESOP-2) 

   ดว้ย 2 ปีท่ีผ่านมาคือ ปี 2553 และ 2554 บริษทัฯ ไม่มีรางวลัหรือจ่ายโบนสัแก่
กรรมการและพนกังานเน่ืองจากผลประกอบการท่ีขาดทุน แต่ในปี 2555 บริษทัฯ สามารถ
ทาํกาํไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ จาํนวน 130 ล้านบาท อันเกิดจากความร่วมมือท่ีดีของ
กรรมการและพนักงาน เพื่อสร้างความมัน่ใจให้เกิดแก่กรรมการและพนักงานบริษทัฯ 
เห็นสมควรเสนอให้มีการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิเพื่อการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานจาํนวน 10,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า 

1. เพ่ือเป็นการตอบแทนในการปฏิบติังานท่ีดีและสร้างแรงจูงใจกรรมการและ
พนกังานใหมี้ความตั้งใจและสร้างประโยชนสู์งสุดแก่บริษทั 

2. ให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของบริษัท  เพื่อให้มี
วตัถุประสงคเ์ดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหนา้แก่บริษทั 



3. รักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะสร้างประโยชนก์บับริษทัฯ ต่อไป 
การออกและเสนอายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั หรือ 

SEAFCO ESOP-2 จาํนวน 10,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ2 
ปี 18 วนั (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 – 18 มิถุนายน 2558) กาํหนดวนัใชสิ้ทธิทุก 6 เดือน เร่ิม 
15 ธนัวาคม 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 18 มิถุนายน 2558 รวม 4 คร้ัง ราคาใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้น
สามญัหน่วยละ 3 บาท ( 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น) (รายละเอียดอยู่ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 
หนา้ 18)  
สอบถามว่าราคาท่ีกําหนด 3 บาทมาได้อย่างไร และมีวิธีการจัดสรรให้กับพนักงาน
อยา่งไร 
ช้ีแจงว่าราคาท่ีกาํหนด 3 บาทนั้นมาจาก Book Value ของหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
อยู่ท่ี 3.05 บาท ส่วนวิธีการจดัสรรนั้นจะจดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมาว่าจะจดัสรรอย่างไร 
และสาเหตุท่ีตอ้งออกใบสําคญัแสดงสิทธิน้ีเพื่อท่ีจะรักษาพนักงานของบริษทัฯไว ้ซ่ึง
ขณะน้ีพนักงานถูกดึงตัวไปเน่ืองจากสภาวะของตลาดก่อสร้างในขณะน้ีขาดแคลน
พนกังานอยู ่และใน 2 ปีมาน้ีพนกังานมีการข้ึนเงินเดือนเป็นจาํนวนนอ้ย ส่วนโบนสัก็ไม่มี 
ส่วนผูบ้ริหารนั้นไม่ไดรั้บการข้ึนเงินเดือนและโบนสัตลอด 2 ปี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 10,000,000 หน่วย โดยไม่มีมูลค่าแก่กรรมการและพนกังาน
ดว้ยการลงคะแนนซ่ึงตอ้งมีผูอ้นุมติัจาํนวน 3 ใน 4 และไม่มีผูค้ดัคา้นเกินร้อยละ 10 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติไม่อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามัญของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั เน่ืองจากมีผูค้ดัคา้นเกินร้อย
ละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 91,364,581 84.19  

2.  ไม่เห็นดว้ย 17,162,800 15.81  

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ เพือ่รองรับการเพิม่ทุนแบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP-2 และเพือ่
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

นายเอิญ สุริยะฉาย 
ผูถื้อหุน้ 

นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 



   ตามท่ีมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
สามญัรวม 53,750,000 หุน้ และการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไปจาํนวน 64,500,000 หุน้ 
และไม่อนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 10,000,000 บาท 
จึงทาํให้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนรวม 118,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
118,250,000 บาท จากเดิม 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 333,250,000 บาท
หรือคิดเป็นจํานวน  333,250,000 หุ้น  จึงต้องทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 
118,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 118,250,000 บาททาํให้ทุนจดทะเบียนของ
บริษทัเพ่ิมจากจาํนวน 215,000,000 บาทเป็น 333,250,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลงมติอนุมติั การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 118,250,000 
บาทจากเดิม 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 333,250,000 บาท โดยการออก
หุ้นใหม่ 118,250,000 หุ้น ซ่ึงตอ้งมีผูอ้นุมติัจาํนวน 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้
ประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการเพ่ิม
ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

  
 
  
   
 
 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
    เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 333,250,000 บาท (สามร้อยสามสิบสามลา้นสอง 
   แสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 333,250,000 หุน้ (สามร้อยสามสิบสามลา้นสอง
 แสนหา้หม่ืนหุน้) 

     มูลค่าหุน้ละ              1.00 บาท    (หน่ึงบาท) 
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั 333,250,000 หุน้  (สามร้อยสามสิบสามลา้นสอง 
   แสนหา้หม่ืนหุน้)  

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 107,999,681  99.51  

2.  ไม่เห็นดว้ย 527,700  0.49  

3.  งดออกเสียง - 0.00 



     หุน้บุริมสิทธิ          -ไม่มี-  หุน้  (-) 
    ทั้งน้ีให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํ
หรือดาํเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงตอ้งมีผูอ้นุมติัจาํนวน 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

  
 
 
 
 
 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
    จากท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อ

หุ้นตามวาระท่ี 4 บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุ้นสามญัรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการ
บริษทัจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
จ่ายหุน้ปันผล จาํนวน 53,750,000 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯ 
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 53,750,000 หุ้นเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซ่ึงตอ้งมี
ผูอ้นุมติัจาํนวน 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วย
คะแนนเสียงดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 107,999,681 99.51  

2.  ไม่เห็นดว้ย 527,700 0.49  

3.  งดออกเสียง - 0.00 

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 108,527,381 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00  

3.  งดออกเสียง - 0.00 



วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานตาม
โครงการ ESOP-2 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 6 ซ่ึงไม่ผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น วาระน้ีจึงไม่มี
การพิจารณา 

 
วาระที ่11 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพือ่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 
    จากมติท่ีประชุมได้อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป 

(General Mandate) ตามวาระท่ี 5 นั้น บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การเพ่ิมทุนดงักล่าว 

    คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 64,500,000 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรอนุมติันาํเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมติัให้บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 64,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพ่ิมทุน
แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ซ่ึงตอ้งมีผูอ้นุมติัจาํนวน 3 ใน 4 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบ
มอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่12 พจิารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนําใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการหรือ

พนักงานของบริษัทที่ลาออกหรือถูกให้ออกและได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่
บริษทัมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอืน่ ๆ ต่อไป 

    สืบเน่ืองจากวาระท่ี 6 ซ่ึงไม่ผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น วาระน้ีจึงไม่มี
การพิจารณา 

 
วาระที ่13 พจิารณาอนุมัตนิโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ตามท่ีเดิมบริษทัมีนโยบายการจ่ายปันผลดงัน้ี   

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 101,565,081 93.58 

2.  ไม่เห็นดว้ย 527,700 0.49 

3.  งดออกเสียง 6,440,600 5.93 



บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้  หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปัน
ผลให้นาํปัจจยัต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน 
สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นตน้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

   เห็นควรแก้ไขเป็น  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้  หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใดและ
การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยัต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาํเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นตน้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ขา้งตน้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ หรือ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

   เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถทาํการจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรอนุมติัเพื่อนาํเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ข

นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงตอ้งมีผูอ้นุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของคะแนนเสียง
ในท่ีประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติันโยบายการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่14 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระตาม
อตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ ดงันั้นกรรมการท่ีครบตามวาระ เท่ากบั 3 ท่าน คือ 

  1.  รศ.ดร.สมชาย ภคัภาสนว์ิวฒัน ์ กรรมการอิสระ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์ ประธานกรรมการ  
  3.  นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมการบริษทั 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
       กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 108,533,381 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00  

3.  งดออกเสียง - 0.00 



ทางคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรใหก้รรมการท่ีพน้
วาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานของ 3 
ท่าน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา 
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตามวาระดงักล่าวให้กลบัดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อนัก่อ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีให้
มีผลตั้งแต่วนัถดัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุน้สมควร
เลือกกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงมติในวาระน้ี
ตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคล และตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของคะแนน
เสียงในท่ีประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ 
ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลาํดบัดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อย
ละ 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  รศ.ดร.สมชาย ภคัภาสนว์ิวฒัน ์ 108,533,381  100.00 - 0.00 - 0.00 

2.  นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์ 96,021,381  88.47  - 0.00 12,512,000  11.53  

3.  นางสาวณฐัวรรณ ทศันนิพนัธ์ 96,709,548  89.11  - 0.00 11,823,833  10.89  

 
วาระที ่15 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการอสิระเพิม่อกีตาํแหน่ง 

เพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัมีธรรมภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการสรรหา จึงเห็นสมควรเพ่ิมกรรมการอิสระเพ่ิมอีกหน่ึงตาํแหน่ง จากเดิมมี
อยู ่3 ตาํแหน่งเป็น 4 ตาํแหน่ง ซ่ึงจะทาํใหก้รรมการบริษทัจากเดิมมี 9 ตาํแหน่ง เพิ่มเป็น 
10 ตาํแหน่ง โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 4 ตาํแหน่ง และกรรมการจากผูบ้ริหารอีก 6 
ตาํแหน่ง ในการน้ีคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายศิวะ 
แสงมณี ผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ (คุณสมบติัตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 8) ซ่ึงจะดาํรงตาํแหน่ง 3 ปีนบัตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา
แต่งตั้ งนายศิวะ แสงมณี เป็นกรรมการอิสระเพ่ิมอีกตาํแหน่งหน่ึง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมในตาํแหน่งดงักล่าว ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 



มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายศิวะ แสงมณี เป็นกรรมการอิสระเพ่ิมอีก 1 ตาํแหน่ง ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่16 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2555 ท่ีไดก้าํหนด
ไว ้ในส่วนของกรรมการอิสระจะไดรั้บรวม 3 ท่านเท่ากบั 1,600,000 บาท และกรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหารเท่ากบั 1,520,000 บาท แต่ในปี 2556 น้ีจะเปล่ียนแปลงเป็น 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการบริษทั   ไดรั้บ 65,000 บาทต่อเดือน 

- กรรมการอิสระ(คนละ)   50,000 บาทต่อเดือน 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

2. ค่าเบ้ียประชุม 

-   กรรมการบริษทั(คนละ)    5,000 บาทต่อคร้ัง 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

คณะกรรมการดงักล่าว ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 101,565,081  93.58  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  -  

3.  งดออกเสียง 6,968,300  6.42  

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 108,533,381 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00  

3.  งดออกเสียง - 0.00 



วาระที ่17  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2556 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.39/2548 

เร่ืองหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย (์ฉบบัท่ี 20) กาํหนดให้บริษทัจัดให้มีการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชีน้ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีโดย
การหมุนเวียนไม่จาํเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ 

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาแลว้ 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
ตามรายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

-  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  เลขทะเบียน 2982 
หรือ 
-  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ์ เลขทะเบียน 5599 

2. กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
                 ค่าสอบบัญชี ปี 2556 (บาท) 
           บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน)                   1,300,000.00 
           บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั       110,000.00 
           กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) จาํกดั        60,000.00 
           กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์          85,000.00 
      รวม      1,555,000.00 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555 นางวิไล

รัตน์ โรจน์นครินทร์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้นในปี 2556 จึง
เปล่ียนเป็นนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และกาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีดงักล่าว  
ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
สาํหรับปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมต ิ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 108,533,381 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00  

3.  งดออกเสียง - 0.00 



วาระที ่18 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ ถ้ามี 
  ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงคจ์ะให้มี

การพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกาํหนดใว ้
   

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเขา้พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีได้เสียสละเวลามาเขา้ร่วม
ประชุมในคร้ังน้ี 
   

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 

 
  ลงช่ือ ................................................................ ประธานท่ีประชุม 
     (นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน)์ 
 

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


