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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 
ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
3. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน์  กรรมการ 
4. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
5. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการ 
6. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
7. Mr. Zaw Zaw Aye    กรรมการ 
8. นายณฐัฐพนัธ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
9. นายณฐัฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
10. นายศิวะ  แสงมณี   กรรมการอิสระ 
11. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการอิสระ 
12. นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระ 
13. นายลอยเล่ือน   บุนนาค   กรรมการอิสระ 

 
คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. Mr. Zaw Zaw Aye    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
4. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและ 
   ลูกคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ 
5. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะ 
      และก าแพงกนัดินและงานวศิวกรรมปฐพีอ่ืน 
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6.      นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศ 
7.      นายณฐัฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานวศิวกรรม 
8.     นายเอนก  ศรีทบัทิม   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษทั 
9.     นายกมล  อยูย่นืพฒันา  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง 
10.   นายสมศกัด์ิ  ธวชัพงศธ์ร  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานจดัซ้ือ 
11.   นายธวชั  ผดุผอ่ง   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง 

 
ตัวแทนผู้สอบบัญชีและพยานตัวแทนนับคะแนนจากบริษัท สอบบัญชี ด ีไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 

1. นางสาวยพุา   แสงพฒันะ  
 
เร่ิมประชุม นางสาววิไลรัตน์ เพง็สา โฆษกในท่ีประชุมไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 

ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และมอบใหน้ายเอนก ศรีทบัทิม เลขานุการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ินจ านวน 148,718,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.65 ของ
จ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีออกจ าหน่าย จ านวนผูเ้ข้าประชุมรวม 207 ท่าน (ผูถื้อหุ้นของบริษัท 6,580 ราย ถือหุ้นรวมทั้ งส้ิน 
305,665,008 หุ้น) ครบองคป์ระชุม และในระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมเป็นจ านวนรวมเป็น 151,138,873 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 49.44 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 231 ท่าน 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดงัเอกสารแนบท่ีมี
อยู่ในหนังสือเล่มน้ี และบริษัทได้ประกาศใน website ของบริษัทเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ แต่ไม่มีขอ้เสนอจากท่านผูถื้อหุ้นแต่อยา่งไรก่อนเขา้ประชุม
ในวนัน้ี ท่านผูถื้อหุ้นและผูไ้ดรั้บมอบฉันทะตอ้งลงทะเบียนและรับบตัรลงคะแนนเพ่ือลงมติในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้คร้ังน้ี 

ก่อนเขา้วาระการประชุมขอช้ีแจงวธีิการลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติรับรองหรืออนุมติัในวาระต่างๆ ดงัน้ี 
1. การลงคะแนนเสียง 1 หุน้มีสิทธิลงคะแนนได ้1 คะแนน 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละท่าน หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงท่ีเท่าจ านวนหุ้นท่ีท่านถือหรือไดรั้บมอบ

ฉนัทะ ส าหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่านมีสิทธิลงคะแนนได้
เท่าจ านวนหุน้ของท่านรวมกบัจ านวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

3. การแกไ้ขค าผดิท่านสามารถแกไ้ขได ้โดยการขีดฆ่าค าผดิแลว้แกไ้ขใหม่และลงช่ือก ากบัจุดท่ีแกไ้ขทุกท่ี 
4. เม่ือลงมติในแต่ละวาระแลว้กรุณาลงช่ือในใบลงคะแนนทุกคร้ัง 
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบท่านใดเห็นคดัคา้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง

ให้ลงมติในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีท่านไดรั้บตอนลงทะเบียนแลว้ยกมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจะมารับบตัรเพ่ือ
น าไปรวมคะแนนเสียง 

6. ส่วนในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติท่ีเสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแลว้น าไป
ส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัการประชุมแลว้ท่ีหนา้หอ้งประชุมน้ี 
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เจา้หน้าท่ีนับคะแนนเสียงจะเป็นผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชีและเจา้หน้าท่ีของบริษทั วาระใดไม่มีผูค้ดัคา้น ไม่เห็น
ดว้ยและไม่มีผูง้ดออกเสียงใหถื้อวา่วาระนั้นไดรั้บการรับรอง หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทัไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2558 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 29 คุลาคม 2558  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั
(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ีอยูใ่นหนา้ 9-13) จึงขอ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรอง
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  ในท่ีประชุมไม่มีการซกัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี  29 ตุลาคม 

2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 148,811,462  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
   คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2558 โดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
1. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2558 เท่ากบั 1,856.15 ลา้นบาท ในปี 2557 

เท่ากบั 1,887.11 ลา้นบาท ลดลง 30.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64  
2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2558 เท่ากบั 126.18 

ลา้นบาท ในปี 2557 เท่ากบั 121.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.69  
3. ในงบการเงินบริษทัฯ มีผลก าไรเบ็ดเสร็จของส่วนผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 2558 เท่ากบั 

153.24 ลา้นบาท ในปี 2557 เท่ากบั 210.47 ลา้นบาท ลดลง 57.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.34  
เน่ืองจากในปี 2558 ประเภทงานท่ีรับส่วนใหญ่เป็นงานอาคารสูงของภาคเอกชนท่ีรับงานรวมวสัดุ 
ส่วนในปี 2557 มีการรับงานแบบรับเหมาช่วงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีน ้ าเงิน ท่ี
รับงานเฉพาะค่าแรง จึงท าใหผ้ลการด าเนินงานในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

   นายเอนก ศรีทบัทิม ไดช้ี้แจงงบการเงินต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนาแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นแบบ
แผน่ CD พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีอนุญาต ทะเบียน
เลขท่ี 2982 จากบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
หลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (ตามรายละเอียด
ในเอกสารรายงานประจ าปี 2558 หนา้ท่ี 78-119) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี  

 
  2558 2557 2556 

ผลการด าเนินงาน ล้านบาท    
รายไดร้วม    1,881 1,903 1,338 
รายไดจ้ากการรับจา้ง   1,856 1,887 1,307 
ก าไรขั้นตน้   309 389 249 
ก าไรจากการด าเนินงาน  152 210 139 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  150 210 142 
ฐานะการเงิน ล้านบาท    
สินทรัพยร์วม  1,807 1,725 1,485 
หน้ีสินรวม  814 808 710 
ส่วนของผูถื้อหุน้  993 917 775 
อตัราส่วนทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 0.82 0.88 0.92 
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 17 21 19 
อตัราก าไรสุทธิ  (%) 8 11 10 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (%) 10 15 11 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%) 15 23 18 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้  บาท 0.50 0.72 0.51 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้  บาท 3.25 3.15 2.88 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
ความเห็นคณะกรรมการ สมควรอนุมติัรับรองงบการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ซ่ึง

มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ  วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 149,735,895  100  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  -  

3.  งดออกเสียง -  -  
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจก าหนดใหมี้การจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกวา่
อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิดงักล่าวไปใช้เพ่ือ
ขยายการด าเนินงานของบริษทั (บริษทัฯพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษทั) 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2558 2557 
1. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) 147,306,369.18 199,059,294.46 
2.จ านวนหุน้ (หุน้) 305,665,008 291,110,727 
3.อตัราจ่ายเงินปันผล   
3.1 เงินปันผลเป็นเงินสดต่อหุน้ (บาท) 0.25 0.29 
3.2 หุ้นปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 20 :1 คิดเป็นเงิน
มูลค่าหุน้ละ 

 
- 

 
0.05 

4.จ านวนเงินปันผลจ่าย(บาท) 76,416,252 98,977,647.18 
 
ทั้ งน้ี ในปี 2558 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมเป็นจ านวนเงิน 147  

ลา้นบาท ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยบริษทัฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้โดยไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก
จ านวน 1,454,188.60 บาท รวมก าไรสะสมท่ีไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ 
30,566,626.30 บาท   

2. จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ดงัน้ี 
 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ดงันั้นจึงจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่า
และจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

                                                      ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 149,735,895  100 

2.  ไม่เห็นดว้ย -  - 

3.  งดออกเสียง -  - 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนทีเ่หลือจากการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่าย

หุ้นปันผล ตามมตทิีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
   ตามท่ี ท่ี่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 ได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล

นั้น ปรากฏวา่ มีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ านวน 1,255 หุ้น ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรเป็น
หุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามมติท่ีประชมผูถื้อหุ้นดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยตดั
หุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 1,255 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของ
บริษทัลดลงจาก 305,666,263 เป็นทุนจดทะเบียน 305,665,008 บาท แบ่งเป็น 305,665,008 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นสามัญท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 
จ านวน 1,255 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 1,255 บาท ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

                                                            ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่าย

หุ้นปันผลโดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 1,255 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 150,906,533  100  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  - 

3.  งดออกเสียง -  - 
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วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

    เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  305,665,008  บาท   
   (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดบาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น  305,665,008  หุน้   
    (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดหุน้) 
     มูลค่าหุน้ละ               1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
      
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั  305,665,008  หุน้     
    (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดหุน้)   
   หุน้บุริมสิทธิ                       -ไม่มี-  หุน้   (-) 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการ
ใด ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษทัแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงมติในวาระน้ี
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

                                                       ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 150,906,533  100  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  -  

3.  งดออกเสียง -  -  
 
วาระที ่7 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, นาย
ศิวะ แสงมณี, นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน์ และนางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  
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  จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้ งเป็น
กรรมการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่ง ตามวาระดงักล่าวให้กลบัด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีให้มีผลตั้ งแต่วนัถดัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559  เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นสมควรเลือกกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคล และตอ้งไดรั้บ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

                                                     ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ดว้ยการ

ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ล าดบัดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์
วิวฒัน์ 

150,936,903  100 500 - - - 

2.  นายศิวะ แสงมณี 140,343,043 93 10,118,360 7 476,000 - 

3.  นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรา
รัตน์ 

137,149,603 91 - - 13,787,800 9 

4. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศัน
นิพนัธ์ 

134,325,392 89 - - 16,612,011 11 

                                           กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ไดข้อออกจาก
ห้องประชุมโดยกรรมการท่านท่ีถือหุ้นอยูก่บับริษทั ไดข้องดออกเสียงในวาระท่ีมีการลงคะแนน
เสียงเลือกตวัท่านกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ เม่ือมีการเลือกตั้ งเสร็จแล้วจึงกลบัเข้ามาในท่ี
ประชุม 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและการท างานของกรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
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ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ
จ านวนค่าตอบแทนกรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบและน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งค านึงให้สอดคลอ้ง
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูพิ้จารณาและก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารในฐานะผูบ้ริหารดว้ย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมการ 

2. ประเภทค่าตอบแทน ควรประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการท างานของกรรมการและเพ่ือจูงใจให้กรรมการปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
2.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  
3.   วธีิการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ให้จ่ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน ให้จ่ายเป็นประจ าเดือนส าหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ให้จ่ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทั โดยกรณี

จ่ายใหก้บักรรมการอิสระเท่านั้น ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั

เหมือนกบัพนกังานของบริษทัในต าแหน่งต่างๆ 
คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2559 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2558  ดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ  2557 2558 2559 

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

บริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 - - - 

2. ค่าเบีย้ประชุม     
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ัง 5,000 5,000 5,000 
3. โบนัส     
3.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อปี - 65,000 65,000 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี - 50,000 50,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการดงักล่าว ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุม 

                                                   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่9  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2559 

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตาม
รายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

- นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  2982 3 
หรือ  - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  5599 - 
หรือ  - นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  8125 - 

2. ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน 
ปี 2558 

ค่าตอบแทน  
ปี 2559 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,430,000 1,555,000 125,000 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 95,000 95,000 - 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั 300,000 300,000 - 
กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) จ ากดั 60,000 60,000 - 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 85,000 60,000 (25,000) 
             รวมค่าสอบบญัชี 1,970,000 2,070,000 100,000 
ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,970,000 2,070,000 100,000 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 151,138,873 100  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  -  

3.  งดออกเสียง -  -  
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นายธีริน วาณิชเสนี 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 
จากสมาคมส่งเสริม  
ผูล้งทุนไทย  
 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตรเป็นผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี
ดงักล่าว ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

                                                    ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับ

ปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดใว ้   
 

ไดส้อบถามเก่ียวการเขา้ร่วมองศก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้ร่วมโดยอยูใ่นระดบัท่ี 1 ซ่ึงการเขา้ร่วม 
นั้นมีอยูท่ ั้งหมด 3 ระดบั บริษทัจะพฒันาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนไปอยา่งไร 
 
 
 

 กล่าววา่เก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่นั้นบริษทัไม่ไดค้  านึงถึงระดบัชั้น บริษทัเนน้ท่ีการสร้างจิตส านึกใน
องศก์รไม่ใหมี้การคอร์รัปชัน่มากกวา่และใหผ้ลเป็นรูปธรรมข้ึนมา 

 
 กล่าววา่การท่ีจะไม่ใหเ้กิดการคอร์รัปชั้นตอ้งสร้างข้ึนมาจากคนไม่ใหมี้จิตส านึกในการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงบริษทั

ไดเ้ขา้ร่วมกบัสถาบนัพลงัจิตรานุภาพเปิดสอนเก่ียวกบัคูรสามาธิ ซ่ึงเม่ือผูม้าเรียนแลว้จะเกิดจิตท่ีจะระงบัการ
กระท าส่ิงท่ีไม่ดีต่างๆได ้ โดยไดก้ าหนดนโยบายวา่พนกังานของบริษทัทุกคนตอ้งเรียนหลกัสตรูน้ี โดยเร่ิม
รุ่นละ 25% ของพนกังาน  เม่ือเรียนครบทั้ง 4 รุ่นแลว้กจ็ะครบร้อยเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงบริษทัหวงัวา่จะใหพ้นกังาน
มีจิตส านึกไปในทางท่ีดีได ้ไม่คิดเก่ียวกบัส่ิงไม่ดีต่างๆ รวมทั้งการคอร์รัปชัน่ 

 
 
 
 
 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 150,662,732  100  

2.  ไม่เห็นดว้ย 141  -  

3.  งดออกเสียง 476,000  -  

รศ.ดร.สมชาย  
ภคภาสน์วิวฒัน์ 

นายณรงค ์ 
ทศันนิพนัธ์ 
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ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเขา้พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

   
ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

 
 
 

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

 
 

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


