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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 
ของ 

บริษัท ซีฟโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 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. Mr. Zaw Zaw Aye    กรรมการ 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
4. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการ 
5. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
6. นายณฐัฐพนัธ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
7. นายศิวะ  แสงมณี   กรรมการอิสระ 
8. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการอิสระ 
9. นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระ 
10. นายลอยเล่ือน   บุนนาค   กรรมการอิสระ 

 
กรรมการบริษัททีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
 1.    ดร.ณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ (ดูงานต่างประเทศ) 
 2.    นายณฐัฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ (ดูงานต่างประเทศ) 
 
คณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

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

และเลขานุการบริษทั 
7.     นายกมล  อยูย่นืพฒันา  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง 
8.     นายสมศกัด์ิ  ธวชัพงศธ์ร  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานจดัซ้ือ 
9.     นายธวชั  ผดุผอ่ง   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง 

 
พยานตวัแทนนับคะแนนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 

1. นางสาวเมธาว ีแดนแกว้ 
 
เร่ิมประชุม นางสาวเจมจิรา ผางค า โฆษกในท่ีประชุมไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และมอบใหน้ายเอนก ศรีทบัทิม เลขานุการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ินจ านวน 195,226,832 หุน้ คิดเป็น 64%  ของจ านวนหุน้
ทั้งหมดท่ีออกจ าหน่าย แบ่งเป็นมาดว้ยตนเอง จ านวน 29,028,549 หุ้น คิดเป็น 9% และมอบฉนัทะ จ ำนวน 166,198,283 หุ้น คิด
เป็น 54%  จ านวนผูเ้ขา้ประชุมรวม 446 ท่าน (ผูถื้อหุ้นของบริษทั 4,987 ราย ถือหุ้นรวมทั้ งส้ิน 305,665,008 หุ้น) ครบองค์
ประชุม และในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมเป็นจ านวนรวมเป็น 195,372,732 หุ้น คิดเป็น 64% ของจ านวนหุ้น
ทั้ งหมด แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง จ านวน 29,174,449 หุ้น คิดเป็น 9.54% และมอบฉันทะ จ านวน 166,198,283  หุ้น คิดเป็น  
54.37% จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 449  ท่าน 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดงัเอกสารแนบท่ีมี
อยูใ่นหนงัสือเล่มน้ี ก่อนเขา้ประชุมในวนัน้ี  ผูถื้อหุ้นและผูไ้ดรั้บมอบฉันทะตอ้งลงทะเบียนและรับบตัรลงคะแนนเพื่อลงมติใน
วาระต่างๆ ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

ก่อนเขา้วาระการประชุมเลขานุการบริษทัได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติรับรองหรืออนุมติัในวาระต่างๆ 
ดงัน้ี 

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

ฉนัทะ ส าหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่านมีสิทธิลงคะแนนได้
เท่าจ านวนหุน้ของท่านรวมกบัจ านวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

3. การแกไ้ขค าผิดผูเ้ชา้ประชุมสามารถแกไ้ขได ้โดยการขีดฆ่าค าผิดแลว้แกไ้ขใหม่และลงช่ือก ากบัจุดท่ีแกไ้ข
ทุกท่ี 

4. เม่ือลงมติในแต่ละวาระแลว้กรุณาลงช่ือในใบลงคะแนนทุกคร้ัง 
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบท่านใดเห็นคดัคา้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง

ให้ลงมติในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีท่านไดรั้บตอนลงทะเบียนแลว้ยกมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจะมารับบตัรเพ่ือ
น าไปรวมคะแนนเสียง 

6. ส่วนในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติท่ีเสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแลว้น าไป
ส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัการประชุมแลว้ท่ีหนา้หอ้งประชุมน้ี 
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เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจะเป็นเจา้หนา้ท่ีของบริษทั วาระใดไม่มีผูค้ดัคา้น ไม่เห็นดว้ยและไม่มีผูง้ดออกเสียงใหถื้อวา่
วาระนั้นไดรั้บการรับรอง หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

หลงัจากนั้นท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เลขานุการบริษทัแจ้งว่า บริษทัฯ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั
(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ีอยูใ่นหนา้ 4-13) จึงขอ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรอง
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  ในท่ีประชุมไม่มีการซกัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 

2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 195,226,832 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
   ดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมบริษทัคร้ังท่ี 3/2560  เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2560 

ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2560  ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 - 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผูถื้อหุน้ 305,665,008 หุ้น (สามร้อยห้าลา้นหกแสนหกหม่ืนห้าพนั
แปดหุน้) ในอตัราหุน้ละ0.15 บาท (สิบหา้สตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 45,849,751.20 บาท (ส่ีสิบหา้
ล้านแปดแสนส่ีหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหวา่งกาล 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) และจ านวนหุ้น 
 ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ของบริษทัจากมูลค่าหุน้ละ 1 

บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลดงัน้ี 
  1.   เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
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  2. เพ่ิมการกระจายการถือหุน้ไปยงัผูถื้อหุน้ในวงกวา้ง เหตุเพราะราคาในการซ้ือขายต่อ
หุน้ลดลง ท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถซ้ือขายหุน้ของบริษทัไดค้ล่องข้ึน โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

  3.  บริษทัจะเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนเพ่ิมข้ึน 
  ทั้งน้ีการแกไ้ขมูลค่าหุน้ท่ีตราไวน้ี้จะไม่ท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัเปล่ียนแปลงไป

แต่อยา่งใด และไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด โดยจะมีแต่เพียงจ านวนหุน้ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเดิม ซ่ึงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ป็นดงัน้ี  
รายการ ก่อนแกไ้ขมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ หลงัแกไ้ขมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้
1. ทุนจดทะเบียน 305,665,008 บาท 305,665,008 บาท 
2. ทุนช าระแลว้ 305,665,008 บาท 305,665,008 บาท 
3. มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 1.00 บาท 0.50 บาท 
4. จ านวนหุน้ 305,665,008 หุน้ 611,330,016 หุน้ 

    ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(Par) และจ านวนหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 195,372,732 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 
 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้  (Par) และจ านวนหุ้น 
  ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น จากมูลค่าหุ้น

ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
  รายละเอียดตามวาระท่ี 3 บริษทัตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4  เป็นดงัน้ี 
   ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  305,665,008  บาท  

   ( สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดบาทถว้น) 
  แบ่งออกเป็น   611,330,016  หุน้  

                   ( หกร้อยสิบเอด็ลา้นสามแสนสามหม่ืนสิบหกหุน้ ) 
    มูลค่าหุน้ละ   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

   
  โดยแบ่งออกเป็น 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 
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    หุน้สามญั    611,330,016   หุน้  
                                                     (หกร้อยสิบเอด็ลา้นสามแสนสามหม่ืนสิบหกหุน้ ) 
    หุน้บุริมสิทธิ                  -     หุน้   
 

   ทั้ งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ัดการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ (Par) และจ านวนหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ % ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 195,372,732 100% 

2.  ไม่เห็นดว้ย - - 

3.  งดออกเสียง - - 

4.  บตัรเสีย - - 
 
 
วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดใว ้   
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเขา้พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
   

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 9.20 น. 
 

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

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


