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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 
ของ 

บริษทั ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนน
พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนว์ิวฒัน ์  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
3. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน ์  กรรมการ 
4. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
5. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการ 
6. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
7. MR. ZAW ZAW AYE    กรรมการ 
8. นายศิวะ  แสงมณี   กรรมการอิสระ 
9. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการอิสระ 
10. นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระ 

 
คณะเจ้าหน้าทีผู้่บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและ 
   ลูกคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ 
3. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะ 
      และกาํแพงกนัดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 
4. MR. ZAW ZAW AYE    กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
5. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกลุ่มงานบริหาร 
6. นายกมล  อยูย่นืพฒันา  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง 
7. นายเอนก   ศรีทบัทิม   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน 
8. นายสมศกัด์ิ  ธวชัพงศธ์ร  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานจดัซ้ือ 
9. นายธวชั  ผดุผอ่ง   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษทั สอบบัญชี ด ีไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 
1. นายกิตติวฒัน์ เหล่าภทัรเกษม 
 

สักขพียานตัวแทนนับคะแนนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั 
1. นางสาวยพุา แสงพฒันะ 

 
เร่ิมประชุม นายเอนก ศรีทบัทิม ไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และมอบใหน้ายเอนก ศรีทบัทิม เลขานุการบริษทัเป็นผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ินจาํนวน 117,272,039 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 43.64 ของ
จาํนวนหุ้นทั้ งหมดท่ีออกจําหน่าย จํานวนผูเ้ขา้ประชุมรวม 200 ท่าน (ผูถื้อหุ้นของบริษัท 3,630 ราย ถือหุ้นรวมทั้ งส้ิน 
268,730,194 หุน้) ครบองคป์ระชุม และในระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมเป็นจาํนวนรวมเป็น 119,445,103 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 44.45 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 232 ท่าน 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดงัเอกสารแนบท่ีมี
อยู่ในหนังสือเล่มน้ี และบริษทัได้ประกาศใน website ของบริษทัเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ แต่ไม่มีขอ้เสนอจากท่านผูถื้อหุน้แต่อยา่งไรก่อนเขา้ประชุม
ในวนัน้ี ท่านผูถื้อหุน้และผูไ้ดรั้บมอบฉันทะตอ้งลงทะเบียนและรับบตัรลงคะแนนเพ่ือลงมติในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้คร้ังน้ี 

ก่อนเขา้วาระการประชุมขอช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรองหรืออนุมติัในวาระต่างๆ ดงัน้ี 
1. การลงคะแนนเสียง 1 หุน้มีสิทธิลงคะแนนได ้1 คะแนน 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละท่าน หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงท่ีเท่าจาํนวนหุน้ท่ีท่านถือหรือไดรั้บมอบ

ฉนัทะ สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่านมีสิทธิลงคะแนนได้
เท่าจาํนวนหุน้ของท่านรวมกบัจาํนวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

3. การแกไ้ขคาํผดิท่านสามารถแกไ้ขได ้โดยการขีดฆ่าคาํผดิแลว้แกไ้ขใหม่และลงช่ือกาํกบัจุดท่ีแกไ้ขทุกท่ี 
4. เม่ือลงมติในแต่ละวาระแลว้กรุณาลงช่ือในใบลงคะแนนทุกคร้ัง 
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบท่านใดเห็นคดัคา้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง

ใหล้งมติในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีท่านไดรั้บตอนลงทะเบียนแลว้ยกมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจะมารับบตัรเพ่ือ
นาํไปรวมคะแนนเสียง 

6. ส่วนในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติท่ีเสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแลว้นาํไป
ส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัการประชุมแลว้ท่ีหนา้หอ้งประชุมน้ี 

เจา้หนา้ท่ีนับคะแนนเสียงจะเป็นผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชีและเจา้หนา้ท่ีของบริษทั วาระใดไม่มีผูค้ดัคา้น ไม่เห็น
ดว้ยและไม่มีผูง้ดออกเสียงใหถื้อวา่วาระนั้นไดรั้บการรับรอง หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทัไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
เลขานุการบริษทัแจง้ว่า บริษทัฯ ได้จดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2556 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั
(มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ีอยูใ่นหนา้ 9-25) จึงขอ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรอง
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 ไดก้ล่าวถึงจดหมายเชิญประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ีผ่านมา จดัทาํไดดี้ มี
การกล่าวรายละเอียดต่าง ๆ ไวค้รบถว้น ทั้งผูมี้คาํถามและการตอบคาํถาม รวมถึงสาเหตุท่ีไม่ 
ผา่นวาระการประชุมต่าง ๆ จดัทาํไดดี้และขอใหรั้กษาไวต้ลอดไปดว้ย 

 ไดถ้ามวา่ผูล้งช่ือประธานกรรมการคร้ังท่ีแลว้ไม่ใช่รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์ไม่ทราบวา่  
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒันม์าเป็นประธานกรรมการเม่ือใด 

 
 ประธานคนก่อนคือ นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน์ สาเหตุท่ีท่านลาออกเพราะเพื่อให้บริษทัมี

ธรรมภิบาลท่ีดี เห็นวา่ตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั ควรเป็นกรรมการอิสระ จึงไดเ้ชิญ  
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์มาเป็นประธานบริษทัเม่ือการประชุมในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2556 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 
2556 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 117,272,039  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 
   คุณณรงค์ ทัศนนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2556 โดยรวมของบริษทัและบริษทัย่อย มีกาํไรจากการดาํเนินงานส่วนของ
บริษทัใหญ่ 138.22 ลา้นบาท และในปี 2555 เท่ากบั 104.12 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 32.75 และมี
รายไดร้วมในปี 2556 เท่ากบั 1,307.31 ลา้นบาท ในปี 2555 เท่ากบั 1,523.05 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 
14.16 เกิดจากในปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากงานโครงสร้างลดลงและงานท่ีไดรั้บส่วนใหญ่เป็น
งานท่ีรับเฉพาะค่าแรง ในปี 2556 ได้จดทะเบียนเปิดบริษทั ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด เพื่อ
ดาํเนินงานรับงานในต่างประเทศเพ่ือรองรับการเปิด AEC โดยได้ทาํการเปิดตลาดเขา้ไปใน
ประเทศพม่าเป็นประเทศแรก จึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั ข้ึนในประเทศ
พม่า ขณะน้ีได้เร่ิมรับงานแรกแลว้ มูลค่างานรวมประมาณ 80 ลา้นบาทเศษ บริษทัมีมูลค่างาน
คงเหลือในมือ (BACKLOG) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 อยู่จาํนวน 1,381.10 ลา้นบาท โดยในปี 

นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ 
ผูถื้อหุน้และรับมอบ
ฉนัทะ 
นายปราโมทย ์ 
สืบรัตนสกุล 
ผูถื้อหุน้ 

นายเอนก ศรีทบัทิม 
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2557 คาดการณ์การเติบโตร้อยละ 10 โดยเป็นรายไดภ้ายในประเทศร้อยละ 95 และเป็นรายไดจ้าก
ต่างประเทศร้อยละ 5  

 ไดถ้ามวา่  
1. ทาํไมในปี 2556 น้ีปันผลเป็นหุน้ในอตัรา 12 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล แต่ในปี 2555 ปันผลเป็น

หุน้ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 
2. ในเม่ืองานในมือ(BACKLOG) คงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม ประมาณ 1,300 ลา้นบาท เป็นงาน

ภาครัฐถึงร้อยละ 80 ในเม่ือสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นน้ีในปี 2557 บริษทัฯ จะมีปัญหา
หรือไม่ 

ไดช้ี้แจงว่าในปี 2556 น้ีบริษทัฯ ปันผลเป็น 2 ส่วน คือ ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 
และจ่ายปันผลเป็นหุน้อีกในอตัรา 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยไดท้าํการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
ไปก่อนแลว้ 0.10 บาทต่อหุน้เม่ือเดือนกนัยายน 2556 และจะจ่ายในคร้ังน้ีอีก 0.10 บาทต่อหุน้ ส่วน
ในปี 2555 จ่ายปันผลเป็นหุน้อยา่งเดียว 
ในส่วนของงานท่ีเป็นภาครัฐอยู่จาํนวนร้อยละ 80 นั้นเป็นงานรถไฟฟ้าและทางด่วนศรีรัช ซ่ึงรับ
งานต่อมาจาก บมจ. ช.การช่าง และท่ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บงานจากภาคเอกชนอ่ืน เพราะไม่มีเคร่ืองมือ
เพียงพอท่ีจะเขา้ไปรับงาน จึงปล่อยให้บริษทัฯ ทาํเสาเข็มเจาะอ่ืนเขา้ไปรับงาน ซ่ึงเม่ือจบงาน
ภาครัฐแลว้ก็จะกลบัไปรับงานภาคเอกชน ส่วนสาเหตุท่ีบริษทัฯ ไม่ลงทุนเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพราะ
บริษทัมีประสบการณ์มาประมาณ 40 ปีแลว้ จึงสามารถประมาณการไดว้่าช่วงไหนควรจะลงทุน
เพราะถา้ลงทุนไปแลว้ไม่มีงานรองรับก็อาจทาํใหเ้กิดปัญหาได ้
ไดถ้ามวา่ 
1. การทาํงานท่ีพม่าเป็นงานเอกชนหรืองานรัฐบาล การเกบ็เงินเป็นอยา่งไรบา้ง 
2. เงินลงทุนในพม่าเป็นจาํนวนเงินเท่าไร 
ไดช้ี้แจงว่างานท่ีพม่าเป็นงานของเอกชน และสัญญาท่ีทาํนั้นทาํในประเทศไทย เกบ็เงินในประเทศ
ไทย แต่งานไปทาํท่ีประเทศพม่า การเก็บเงินจึงไม่มีปัญหา ส่วนเงินลงทุนท่ีใชใ้นบริษทั ซีฟโก ้
อินเตอร์เทรด จาํกดั และบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั ประมาณ 5 ลา้นบาท 
ได้ถามว่า การท่ีบริษทัมีธรรมภิบาลท่ีดีแล้วนั้ น ในขณะน้ีภาคเอกชนได้มีการจัดตั้ งแนวร่วม
ภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต ไม่ทราบว่าประธานบริษทัมีนโยบายท่ีจะเขา้ร่วมเป็นภาคีดว้ย
หรือไม่ 
 
ไดก้ล่าวว่า ในขณะน้ีบริษทัท่ีมีธรรมภิบาลนั้นมีนอ้ยมาก การแสดงออกทางพฤติกรรมแสดงออก
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีนอ้ยมาก แต่ส่ิงท่ีสาํคญันั้น ตอ้งมีจริยธรรมอยูภ่ายในจิตใจ บริษทัฯ นั้นมีจริยธรรมท่ี
ดีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลา ส่วนการแสดงออกนั้ นว่าจะเขา้ร่วมหรือไม่นั้น ยงัอยู่ในอนาคต
ขา้งหนา้ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
   นายเอนก ศรีทบัทิม ไดช้ี้แจงงบการเงินต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ได้จดัส่งสําเนางบดุล 

และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นแบบแผ่น CD พร้อมหนงัสือ

นายไชย ตนัติกุลานนัท ์
ผูถื้อหุน้ 

นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 

นายปราโมทย ์ 
สืบรัตนสกุล 
ผูถื้อหุน้ 
นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 

นายดิเรก พิพฒันปั์ทมา 
ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย 
รศ.ดร.สมชาย 
ภคภาสนว์ิวฒัน ์
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เชิญประชุมแลว้ สําหรับงบการเงินประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผูส้อบบญัชี โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2982 จากบริษทั 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่พบส่ิงท่ีเป็น
เหตุให้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
และผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี  

  2554 2555 2556 
รายไดร้วม   ลา้นบาท 1,577 1,542 1,338 
รายไดจ้ากการรับจา้ง ลา้นบาท 1,570 1,523 1,307 
กาํไรขั้นตน้  ลา้นบาท 88 265 249 
กาํไรจากการดาํเนินงาน ลา้นบาท (58) 112 139 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี ลา้นบาท (58) 112 142 
สินทรัพยร์วม  ลา้นบาท 1,540 1,562 1,485 
หน้ีสินรวม  ลา้นบาท 1,030 896 710 
ส่วนของผูถื้อหุน้  ลา้นบาท 510 665 775 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 2.02 1.35 0.92 
อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 6 17 19 
อตัรากาํไรสุทธิ  (%) (4) 7 10 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (%) (1) 11 11 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%) (11) 17 18 
กาํไรต่อหุน้  บาท (0.27) 0.39 0.51 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้  บาท 2.37 3.10 2.88 

 
  ไดถ้ามวา่ 

1. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นไดมี้การระบุไวว้่า ทางลูกหน้ีท่ีชาํระหน้ีเป็นทรัพยสิ์นจะ
สามารถซ้ือคืนได้ภายใน 3 ปี ไม่ทราบว่าซ้ือคืนไปแลว้หรือไม่ และทรัพยสิ์นดงักล่าวอยู่ท่ี
ไหนบา้ง 

2. กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นนั้น เป็นพวกอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนหรือไม่ 
3. หน้ีสงสยัจะสูญกลบัรายการเป็นลูกหน้ีรายใดบา้ง  
4. ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์คืออะไร 
ไดช้ี้แจงวา่ 
1. ลูกหน้ีท่ีสามารถจะซ้ือคืนไดภ้ายใน 3 ปีนั้น ไม่ไดมี้การซ้ือคืน ซ่ึงขณะน้ีเกินกว่า 3 ปีแลว้ 

บริษทัสามารถทาํการขายได ้ส่วนทรัพยสิ์นน้ีอยูท่ี่ใดบา้ง คือ มีท่ีดินท่ีเขาใหญ่ 1 แปลง, ท่ีบาง
บ่อ 1 แปลง, ท่ีนครปฐม 1 แปลง, แถวถนนราชพฤกษ ์1 แปลง และมีคอนโดท่ีพทัยาและสุทธิ
สาร 

2. กาํไรจากการขายทรัพย์สินนั้นเป็นการขายเคร่ืองจักรและยานพาหนะ ไม่ได้เป็นการขาย
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

นายปราโมทย ์ 
สืบรัตนสกุล 
ผูถื้อหุน้ 

นายเอนก ศรีทบัทิม 
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3. หน้ีสงสัยจะสูญกลบัรายการส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีรายเดียวกันกับท่ีชาํระหน้ีให้บริษทัเป็น
ทรัพยสิ์นดงัท่ีกล่าวในขอ้ 1 

4. ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์นั้น บริษทัได้จ้างให้นักคณิตศาสตร์
ประกนัภัยเป็นผูด้าํเนินการคาํนวณให้ เพื่อบนัทึกประมาณผลประโยชน์พนักงาน ท่ีมีการ
บนัทึกเป็นรายไดเ้พราะมีกรรมการบริษทับางท่านไม่ไดรั้บสิทธิในส่วนน้ี 

ไดถ้ามวา่ 
1. เงินลงทุน 5 ลา้นบาทลงทุนในบริษทัใด 
2. เงินกูร้ะยะสั้น 142 ลา้นบาทคือเงินกูอ้ะไร 
 
ไดช้ี้แจงว่า เงินลงทุน 5 ลา้นบาท ไดล้งทุนในบริษทัสินทรัพยช่์างเหมาไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
สมาชิกในสมาคมผูรั้บเหมาแห่งประเทศไทย ไดร่้วมกนัลงทุนสร้างอาคารเป็นโรงแรม ในท่ีเป็น
ท่ีตั้งของสมาคมเดิม ซ่ึงขณะน้ีได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ อยู่แถวถนนวิทยุ ซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บ
ผลตอบแทนในอนาคต 
ในส่วนของเงินกูร้ะยะสั้นเป็นการออกตัว๋ B/E ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียถูกกว่าธนาคารจึงไดท้าํการกูเ้งิน
เขา้มาในลกัษณะน้ี 
ไดส้อบถามผูส้อบบญัชีช่วยอธิบาย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและในงบการเงินจึงมีรายการ
ปรับปรุงใหม่ของปี 2555 
 
ช้ีแจงว่า ในการท่ีมีการปรับปรุงใหม่นั้น เกิดจากมีมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ข้ึนมาใช ้เก่ียวกบัภาษี
เงินได ้ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือส่วนของผูถื้อหุน้หรือส่วนลงทุนของบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ 
ไดถ้ามวา่ บริษทัร่วมพวกน้ี มีบริษทัอะไรบา้ง 
 

   
  ไดช้ี้แจงว่าประกอบดว้ยบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชั่น จาํกดั, บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั, 

บริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั, กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ และกิจการร่วมคา้ ซีฟโกแ้ละประยูรชยั 
(1984) 

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรอนุมติัรับรองงบการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ซ่ึง
มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองงบการเงิน และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,349,173  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 

นายปราโมทย ์ 
สืบรัตนสกุล 
ผูถื้อหุน้ 

นายฮั้งใช ้อคัควสักุล 
ผูถื้อหุน้และรับมอบ
ฉนัทะ 
นายกิตติวฒัน ์ 
เหล่าภทัรเกษม 
ตวัแทนผูส้อบบญัชี 
นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ 
ผูถื้อหุน้และรับมอบ
ฉนัทะ 
นายเอนก ศรีทบัทิม 

นายเอนก ศรีทบัทิม 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกั
ภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจกาํหนดใหมี้การจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกว่า
อตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได้ หากบริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อ
ขยายการดาํเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี ในปี 2556 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จรวมเป็นจาํนวนเงิน 137 ลา้น
บาท ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับการดาํเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยบริษทัฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามเกณฑข์ั้นตํ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้โดยไดจ้ดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก
จาํนวน 6,884,511.04 บาท 

2. จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 ดงัน้ี 
 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.283333 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี12 กนัยายน 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ดงันั้นจึงจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 

(2) จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 12 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้
ละ 0.083333 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามเกณฑข์ั้นตํ่าและ
จ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้หรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และกาํหนดจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,445,423  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่าย ซ่ึงเกดิจากการเพิม่ทุนแบบ

มอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) และทีเ่หลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 

   ตามท่ีคณะกรรมการไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2555 เป็นหุน้ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัมีความจาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น ปัจจุบนับริษทั
มีทุนท่ีย ังไม่ได้ออกจําหน่ายคงเหลือจํานวน  64,519,806 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ประกอบดว้ย (1) หุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 64,500,000 
หุน้ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงบริษทัยงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายเน่ืองจากยงัไม่
มีความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนดงักล่าว (2) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 19,806 หุ้น ซ่ึงคงเหลือจาก
การจดัสรรเป็นหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 จึงจาํเป็นตอ้ง
ลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 333,250,000 บาท แบ่งเป็น 
333,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 268,730,194 บาท แบ่งเป็น 
268,730,194 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 
64,519,806 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 64,519,806 บาท ซ่ึงมติในวาระน้ี
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มทุน
แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) และท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ปันผล ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,445,423 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
    เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 268,730,194 บาท   
   (สองร้อยหกสิบแปดลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีบาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น 268,730,194 หุน้   
    (สองร้อยหกสิบแปดลา้นเจด็แสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีหุน้) 
     มูลคา่หุน้ละ              1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
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    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั 268,730,194 หุน้     
    (สองร้อยหกสิบแปดลา้นเจด็แสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยเกา้สิบส่ีหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ            -ไม่มี-  หุน้   (-) 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ ลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงมติในวาระน้ี
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,445,423 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00  

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
   ตามท่ีมีการพจิารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจาํปี 2556 เป็นหุน้ปันผลในอตัรา 12 หุน้เดิมต่อ 

1 หุน้ปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จาํนวน 22,394,183 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท จาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 268,730,194 หุน้ เป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 291,124,377 หุน้ โดยออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มจาํนวน 22,394,183 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกจาํนวน 22,394,183 บาท จากเดิมจาํนวน 268,730,194 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
291,124,377 บาท โดยการออกหุน้ใหม่จาํนวน 22,394,183 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงมติ
ในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผล ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
    เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 291,124,377 บาท   
   (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจด็สิบเจ็ดบาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น 291,124,377 หุน้   
    (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจด็สิบเจด็หุน้) 
     มูลคา่หุน้ละ              1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
      
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั 291,124,377 หุน้     
    (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเจด็สิบเจด็หุน้)

  หุน้บุริมสิทธิ            -ไม่มี-  หุน้   (-) 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ซ่ึงมติในวาระน้ี
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

  
 
 
 
 
 
 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,445,423 100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงที่ลงมติ % ของจาํนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,445,423 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00  

3.  งดออกเสียง - 0.00 
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วาระที ่9  พจิารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
  จากท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นตาม
วาระท่ี 4 บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัรองรับการจ่ายหุน้ปันผล คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 22,394,183 หุน้เพื่อรองรับการจ่าย
หุน้ปันผล  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 22,394,183 หุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่10 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระตามอตัรา 1 ใน 3 
ของจาํนวนกรรมการ ดงันั้นกรรมการท่ีครบตามวาระ เท่ากบั 3 ท่าน คือ 
1. คุณสมควร วฒักีกลุ - กรรมการอิสระ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

2. คุณเผดจ็ รุจิขจรเดช - กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. คุณกมล สิงห์โตแกว้ - กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทางคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้กรรมการท่ีพน้วาระ
กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานของ 3 ท่าน ตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 6.  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตามวาระดงักล่าวใหก้ลบัดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีให้มีผลตั้ งแต่วนัถดัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557  เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นสมควรเลือกกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรง

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,445,423 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00  

3.  งดออกเสียง - 0.00 
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ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคล และตอ้งไดรั้บ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลาํดบัดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  คุณสมควร วฒักีกลุ 119,445,423  100.00 - 0.00 - 0.00 

2.  คุณเผดจ็ รุจิขจรเดช 119,395,498  99.96  - 0.00 49,925  0.04  

3.  คุณกมล สิงห์โตแกว้ 119,439,173   99.99  - 0.00 6,250  0.01  

 
วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2557ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการ  2556 2557 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน    
1.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อเดือน 65,000 65,000 
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อเดือน 50,000 50,000 
1.3 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั

จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 - - 

2. ค่าเบีย้ประชุม    
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ัง 5,000 5,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนํา เสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการดงักล่าว ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงที่ลงมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,445,423 100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00  

3.  งดออกเสียง - 0.00 
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วาระที ่12  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2557 

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พจิารณาดงัน้ี 

1. แต่งตั้ งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั ตาม
รายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

-  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์   เลขทะเบียน  2982 
หรือ 
-  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   เลขทะเบียน  5599 
หรือ 
-  นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  เลขทะเบียน 8125 

2. กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี 
ปี 2556 

ค่าสอบบัญชี 
ปี 2557 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 1,300,000 1,360,000 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 110,000 110,000 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั - 220,000 
กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) จาํกดั 60,000 60,000 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 85,000 85,000 
 1,555,000 1,835,000 

 ไดก้ล่าวว่า ค่าสอบบญัชีของบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดันั้นเห็นดว้ยเพราะเป็นบริษทัท่ีเปิด
ข้ึนมาใหม่ แต่ค่าสอบบญัชีของบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ไม่เห็นดว้ยเน่ืองจาก
ชัว่โมงการทาํงานไม่ไดเ้พิม่ข้ึน และในมติน้ีจะขอลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผูส้อบบญัชี และกาํหนด
ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีดงักล่าว ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรับ
ปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 119,444,103 99.99999  

2.  ไม่เห็นดว้ย 1,320 0.00001  

3.  งดออกเสียง - 0.00 

นายฮั้งใช ้อคัควสักลุ 
ผูถื้อหุน้และรับมอบ
ฉนัทะ 
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วาระที ่13 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกาํหนดใว ้
   
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเขา้พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
   

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
 

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

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


