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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 
ของ 

บริษทั ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 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. Mr.Zaw Zaw Aye    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
4. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและ 
   ลูกคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ 
5. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะ 
      และกาํแพงกนัดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 
6. นายเอนก  ศรีทบัทิม   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษทั 
7. นายกมล  อยูย่นืพฒันา  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง 
8. นายสมศกัด์ิ  ธวชัพงศธ์ร  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานจดัซ้ือ 
9. นายธวชั  ผดุผอ่ง   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 
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ผู้สอบบัญชีและพยานตัวแทนนับคะแนนจากบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 
 
เร่ิมประชุม นางสาวกิตติยา วนัหวงั โฆษกในท่ีประชุมไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั ผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน ์ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และมอบใหน้ายเอนก ศรีทบัทิม เลขานุการบริษทัเป็นผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ินจาํนวน 143,832,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของ
จาํนวนหุ้นทั้ งหมดท่ีออกจําหน่าย จํานวนผูเ้ขา้ประชุมรวม 137 ท่าน (ผูถื้อหุ้นของบริษัท 5,272 ราย ถือหุ้นรวมทั้ งส้ิน 
291,110,727 หุน้) ครบองคป์ระชุม และในระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมเป็นจาํนวนรวมเป็น 144,956,271 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 49.79 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 165 ท่าน 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดงัเอกสารแนบท่ีมี
อยู่ในหนังสือเล่มน้ี และบริษทัได้ประกาศใน website ของบริษทัเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ แต่ไม่มีขอ้เสนอจากท่านผูถื้อหุน้แต่อยา่งไรก่อนเขา้ประชุม
ในวนัน้ี ท่านผูถื้อหุน้และผูไ้ดรั้บมอบฉันทะตอ้งลงทะเบียนและรับบตัรลงคะแนนเพื่อลงมติในวาระต่างๆ 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 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

เลขานุการบริษทัแจง้ว่า บริษทัฯ ได้จดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2557 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั
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(มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ีอยูใ่นหนา้ 12-25) จึง
ขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการ
รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  ในท่ีประชุมไม่มีการซกัถามใดๆ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 

2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 143,832,120  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 
   คุณณรงค์ ทัศนนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2557 โดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีรายไดจ้ากการบริการรวม 1,887 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน 1,759 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของ
รายไดร้วม โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการรับงานเฉพาะค่าแรง 832 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของ
รายไดร้วม และเป็นรายไดจ้ากการรับงานค่าแรงรวมวสัดุหลกัอีก 927 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 
ของรายไดร้วม, รายไดง้านโครงสร้างและโยธา 31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2  ของรายไดร้วม และ
รายได้จากงานต่างประเทศ (ประเทศพม่า) 97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายไดร้วม กาํไร
ขั้นตน้ในปี 2557 มีจาํนวน 389 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 20.61 ส่วนในปี 2556 มีจาํนวน 249 ลา้น
บาทคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 19.07 ซ่ึงในปี 2557 มีกาํไรขั้นตน้สูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 56 
กาํไรสุทธิในปี 2557 มีจาํนวน 210 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 11.11 ส่วนในปี 2556 มี
จาํนวน 142 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.86 ซ่ึงในปี 2557 มีกาํไรสุทธิสูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 48 
Backlog ณ ส้ินปี 2557 มีอยูจ่าํนวน 1,040.14 ลา้นบาท แบ่งเป็น งานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน
1,000 ลา้นบาท, งานโครงสร้าง 1 ลา้นบาทและงานต่างประเทศอีกจาํนวน 39 ลา้นบาท ในระหว่าง
เดือนมกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2558 บริษทัไดรั้บงานเสาเข็มเจาะและกาํแพงกนัดินอีก 
347.80 ลา้นบาท ดงันั้น Backlog ณ ปัจจุบนัก่อนหกัการส่งมอบงานในไตรมาสท่ี 1 จึงมีอยู่จาํนวน 
1,387.94 ลา้นบาท ในส่วนของฐานะการเงิน บริษทัมีสินทรัพยร์วม 1,725 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 
808 ลา้นบาท และมีส่วนของทุนและผูถื้อหุน้จาํนวน 917 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราส่วน D/E Ratio 0.88 
เท่า และมี Net Gearing 0.23 เท่า 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

   นายเอนก ศรีทบัทิม ไดช้ี้แจงงบการเงินต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ได้จดัส่งสําเนาแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นแบบ
แผน่ CD พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ สาํหรับงบการเงินประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีอนุญาต ทะเบียน
เลขท่ี 2982 จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั ได้ให้ความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
หลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (ตามรายละเอียด
ในเอกสารรายงานประจาํปี 2557 หนา้ท่ี 59-94) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี  

  2555 2556 2557 

ผลการดาํเนินงาน ล้านบาท    
รายไดร้วม    1,542 1,338 1,903 
รายไดจ้ากการรับจา้ง   1,523 1,307 1,887 
กาํไรขั้นตน้   265 249 389 
กาํไรจากการดาํเนินงาน  112 139 210 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  112 142 210 

ฐานะการเงิน ล้านบาท    
สินทรัพยร์วม  1,562 1,485 1,725 
หน้ีสินรวม  896 710 808 
ส่วนของผูถื้อหุน้  665 775 917 

อตัราส่วนทางการเงนิ     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 1.35 0.92 0.88 
อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 17 19 21 
อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 7 10 11 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (%) 11 11 15 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%) 17 18 23 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้  บาท 0.39 0.51 0.72 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้  บาท 3.10 2.88 3.15 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
ความเห็นคณะกรรมการ สมควรอนุมติัรับรองงบการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ซ่ึง

มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุด ณ  วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติทีล่ง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 143,589,277  99.76  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  -  

3.  งดออกเสียง 342,100  0.24  
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557

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

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2557 2556 
1. กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) 199,059,294.46 137,690,220.75 
2.จาํนวนหุน้ (หุน้) 291,110,727 268,730,194 
3.อตัราจ่ายเงินปันผล   
3.1 เงินปันผลเป็นเงินสดต่อหุน้ (บาท) 0.29 0.20 
3.2 หุ้นปันผลเป็นหุ้นในอตัรา 20:1 คิดเป็นเงิน
มูลค่าหุน้ละ 

 
0.05 

 
0.083333 

4.จาํนวนเงินปันผลจ่าย(บาท) 98,977,647.18 76,140,132.06 
ทั้งน้ี ในปี 2557 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จรวมเป็นจาํนวนเงิน 199 ลา้น

บาท ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับการดาํเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามเกณฑข์ั้นตํ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้โดยไดจ้ดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก
จาํนวน 727,926.66 บาท 

2. จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 ดงัน้ี 
 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี12 กนัยายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท ดงันั้นจึงจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท 

(2) จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้
ละ 0.05 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นตํ่า
และจ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้หรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมติในวาระน้ีต้องได้รับอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 143,930,242  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00 

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนทีเ่หลือจากการจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่าย

หุ้นปันผล ตามมติทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2557 
   ตามท่ีคณะกรรมการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผล 

ซ่ึงมีหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 13,650 หุ้น ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรเป็นหุน้ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 จึงจาํเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทาํใหทุ้นจด
ทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 291,124,377 เป็นทุนจดทะเบียน 291,110,727 บาท แบ่งเป็น 
291,110,727 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญั 
จาํนวน 13,650 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 13,650 บาทซ่ึงมติในวาระน้ี
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่าย
หุน้ปันผล ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 143,930,242  100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00 

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 
 

7 
 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

    เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  291,110,727  บาท   
   (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเจด็ร้อยยีสิ่บเจ็ดบาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น  291,110,727 หุน้   
    (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเจด็ร้อยยีสิ่บเจด็หุน้) 
     มูลคา่หุน้ละ               1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
      
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั  291,110,727 หุน้     
    (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเจด็ร้อยยีสิ่บเจ็ดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                       -ไม่มี-  หุน้   (-) 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

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

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 มติที่ลง 
จํานวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 143,930,242  100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00  

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
    ตามท่ีมีการพิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจาํปี 2557 เป็นหุน้ปันผลในอตัรา 20  หุน้เดิม

ต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จาํนวน 14,555,536 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 291,110,727 หุน้ เป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 305,666,263 หุน้ โดยออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มจาํนวน 14,555,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกจาํนวน 14,555,536 บาท จากเดิมจาํนวน 291,110,727 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
305,666,263 บาท โดยการออกหุน้ใหม่จาํนวน 14,555,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงมติ
ในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

  
 
  
   
 
 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
    เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  305,666,263  บาท   
   (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบสามบาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น  305,666,263 หุน้   
    (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบสามหุน้) 
     มูลคา่หุน้ละ                      1.00 บาท  (หน่ึงบาท)  
 
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั  305,666,263 หุน้     
    (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบสามหุน้) 

 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 143,930,242  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00 

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 
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วาระที ่9  พจิารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

  จากท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นตาม
วาระท่ี 4 บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัรองรับการจ่ายหุน้ปันผล คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 14,555,536 หุน้เพื่อรองรับการจ่าย
หุน้ปันผล  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 14,555,536 หุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัิเพ่ือออกหุ้นกู้ 

เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเจริญเติบโต ฝ่ายบริหารของ
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) เห็นว่า บริษทัควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อเขา้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกตราสารหน้ีในรูปของหุน้กู ้ เพื่อช่วยลด
ตน้ทุนทางการเงิน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
วตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน :  เพือ่ใชก้ารดาํเนินธุรกิจ 
ประเภท   :  หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซ่ึงอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ย

สิทธิชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้คร้ังดียวเม่ือครบ
กาํหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กู ้

 ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงที่ลงมติ % ของจาํนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 143,930,242  100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00  

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 143,930,242  100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00  

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 
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 จาํนวน   :  มูลค่ารวมของหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหน่ึง กาํหนดไวไ้ม่เกิน 800 
ลา้นบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเท่า 

 การเสนอขาย  :  เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอ
ขายในกรณีจาํกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนประเภท
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงอาจ
แบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลายคร้ังกไ็ด ้

  อตัราดอกเบ้ีย :  ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ 
อาย ุ   :  สาํหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนั และสาํหรับหุน้กูร้ะยะยาว

ไม่เกิน 10 ปี 
  การไถ่ถอนก่อนกาํหนด :  ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 

 เง่ือนไขอ่ืนๆ :  ขอ้จาํกดัและเง่ือนไขอ่ืนๆของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของ
หุ้นกูท่ี้จะออกในแต่ละคร้ัง  มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อตัราดอกเบ้ีย การแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ วิธีการออก
และเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่
ถอนก่อนกาํหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้มี) 
ให้อยู่ในอาํนาจของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และมอบอาํนาจ
ใหแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ในการกาํหนดหรือเปล่ียนแปลง
เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง รวมทั้ งให้มี
อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้ นๆให้สํา เ ร็จและเป็นไปตามท่ี
กฎหมายกาํหนด ซ่ึงรวมถึงมีอาํนาจในการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่าย
และรับประกนัการจดัจาํหน่าย การเขา้ทาํและลงนามในสัญญา 
Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement 
และ/หรือสัญญาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การจัดทาํและยื่นคาํขอและ
เอกสารต่างๆกบัสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคล
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

   ถามว่าจะนาํเงินส่วนน้ีไปทาํอะไรบา้ง 
 
  ช้ีแจงว่าจะนาํเงินไปชาํระเจา้หน้ีเงินกูต่้าง ๆ เช่น ธนาคารท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าดอกเบ้ียหุน้กู ้จะ

ทาํใหต้น้ทุนทางการเงินลดลง รวมทั้งการลงทุนในเคร่ืองจกัรปกติก็จะทาํลิสซ่ิง ถา้ออกเป็นหุน้กูก้็
จะทาํใหด้อกเบ้ียลดลง 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัในการออกตราสารหน้ีในรูป
ของหุน้กู ้ในจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 800 ลา้นบาท ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัออกหุน้กู ้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

นายสุรพล อินทร์คาํ 
ผูถื้อหุน้ 

นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
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วาระที ่11 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2558 น้ี กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสมควร มูสิกอินทร์, นายณรงค ์
ทศันนิพนัธ์ และ นายซอว ์ซอว ์เอ ้

  จากการท่ีบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้แต่งตั้ งเป็น
กรรมการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

. สอบถามว่า คุณสมควร มูสิกอินทร์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรกเม่ือปี 2547 จนถึงปัจจุบนั
เป็นกรรมการอิสระมาแลว้ก่ีปี และต่อเน่ืองกนักนัหรือไม่ 

   
 
 ช้ีแจงว่า คุณสมควร เป็นกรรมการอิสระมาแลว้ประมาณ 10 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัคุณสมบติัของผูท่ี้จะ

เป็นกรรมการอิสระของบริษทัยงัไม่ไดมี้การกาํหนดไวว้่าจะเป็นกรรมการอิสระติดต่อกนัไดไ้ม่
เกินก่ีปี 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตามวาระดงักล่าวใหก้ลบัดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีให้มีผลตั้ งแต่วนัถดัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นสมควรเลือกกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคล และตอ้งไดรั้บ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลาํดบัดงัน้ี 

 
 
 
 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 143,530,242  99.72  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  -  

3.  งดออกเสียง 401,135  0.27  

คุณจงกล เลิศเธียรดาํรง 
ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย 

นายเอนก ศรีทบัทิม 
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รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  นายสมควร มูสิกอินทร์ 144,782,693  100.00 135  0.00 1,135  0.00 

2.  นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 121,596,147  83.98  854,900  0.59  22,332,916  15.42  

3.  นายซอว ์ซอว ์เอ ้ 134,818,063  93.12  9,965,900  6.88  -  0.00 

 
วาระที ่12 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
    เพือ่รองรับการเติบโตของบริษทั ซ่ึงมีการขยายการรับงานไปต่างประเทศ คณะกรรมการ

บริษทั เห็นควรเพิ่มกรรมการเขา้มาช่วยในการบริหารบริษทั จาํนวน 2 ท่าน จากเดิม 10 ท่านเป็น 
12 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นความรู้ความสามารถแลว้ เห็นควร
เสนอกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 
2. นายณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการเห็นสมควรตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือกรรมการใหม่ ทั้ง 2 ท่าน เพื่อเสนอ
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งพิจารณา
เลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลาํดบัดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  นายณัฐฐพนัธ ์ทศันนิพนัธ์ 141,105,684  97.46  208,700  0.14  3,469,579  2.40  

2.  นายณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ 137,252,035  94.80  208,700  0.14  7,323,228  5.06  

 
   นายเอนก ศรีทบัทิม ไดก้ล่าวว่า เม่ือนาํเอกสารเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหก้บัทางทนายความ

ท่ีปรึกษาไดรั้บคาํแนะนาํว่า วาระท่ีเสนอไปนั้นตอ้งแกไ้ข โดยนาํวาระที่ 14 ข้ึนมาพิจารณาก่อน
วาระท่ี 13 จึงจะถูกตอ้ง ดงันั้นจึงขออนุมติัจากท่ีประชุมใหน้าํวาระท่ี 14 เร่ืองแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั
ข้ึนมาพิจารณาก่อนวาระท่ี 13 เร่ืองอนุมติัแกไ้ขช่ือผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการนาํวาระท่ี 14 ข้ึนมาพิจารณาก่อนวาระท่ี 13 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 144,782,828  100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00  

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 
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วาระที ่14 พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษทัเร่ืองผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท (นํามาพจิารณาก่อนวาระ

ที ่13) 
  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน และให้ทนัต่อเหตุการณ์จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ข

ขอ้บงัคบับริษทัในหมวดท่ี 3 ขอ้ 11 วรรค 4 เฉพาะในส่วนของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกัน
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 

  ใหก้รรมการสองคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
หรือให้กรรมการหน่ึงคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษทั เฉพาะใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงพาณิชย ์

ข. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงแรงงาน 

ค. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการใน
สงักดักรมสรรพากร 

ง. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการ
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

จ. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการใน
สงักดักรุงเทพมหานคร 

ฉ. การยื่นเอกสารและดาํเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญ
หายต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

ช. การดําเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการนํ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์
ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับ
โอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกนัคืน การโอนและการรับโอนเงิน
ประกนัคืนเก่ียวกบันํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

   โดยใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามผกูพนับริษทัได ้

   ทั้งน้ีให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพือ่เป็นไปตามคาํส่ังของนายทะเบียน 

  ไดถ้ามวา่ทาํไมถึงใหก้รรมการหน่ึงท่านลงนามผกูพนับริษทัได ้
 
  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทาํงานโดยไม่ตอ้งรอกรรมการอีกท่านหน่ึงเพ่ือลงนาม เน่ืองจาก

บริษทัเป็นบริษทัก่อสร้างตอ้งติดต่อหน่วยราชการต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งมีการขอใชน้ํ้ าประปา 
ไฟฟ้า โทรศพัท ์อยูเ่สมอ และการลงนามเพียงหน่ึงท่านนั้นเฉพาะเร่ืองดงัท่ีกล่าวไว ้ในขอ้ ก. ถึงขอ้ 
ช. ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

นายสุรพล อินทร์คาํ 
ผูถื้อหุน้ 
นายเอนก ศรีทบัทิม 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษทัเร่ืองผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้งคบัของบริษทัเร่ืองผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่13 พจิารณาอนุมติัแก้ไขช่ือผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั (นํามาพจิารณาต่อจากวาระที ่14) 
  ตามท่ีไดพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 2 ท่าน จากเดิม 10 ท่านเป็น 12 ท่าน 

จึงตอ้งแกไ้ขช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั โดยเสนอใหแ้กไ้ขเป็นดงัน้ี  
1. นายณรงค์ ทัศนนิพนัธ์, นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, นายเผด็จ รุจิขจรเดช,   

นายกมล สิงห์โตแกว้, นางสาวณัฐฐวรรณ ทศันนิพนัธ์, นาย ซอว ์ซอว ์เอ,้ นายณัฐฐพนัธ์ ทศัน
นิพนัธ์ และนายณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ สองในแปดคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 

2. นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ หรือนายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์หรือนายเผด็จ รุจิขจรเดช 
หรือนายกมล สิงห์โตแกว้ หรือนางสาวณัฐฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ หรือนาย ซอว ์ซอว ์เอ ้หรือนาย
ณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ หรือนายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงพาณิชย ์

ข. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงแรงงาน 

ค. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการใน
สงักดักรมสรรพากร 

ง. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการ
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

จ. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการใน
สงักดักรุงเทพมหานคร 

ฉ. การยื่นเอกสารและดาํเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญ
หายต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

ช. การดําเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการนํ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 144,782,828  100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00  

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 
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ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับ
โอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกนัคืน การโอนและการรับโอนเงิน
ประกนัคืนเก่ียวกบันํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

  ถามว่าในการประชุมในวาระท่ี 14 นั้นเป็นการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เม่ือมีการอนุมติัไปแลว้ 
ไม่จาํเป็นจะตอ้งมีวาระท่ี 13 ทางบริษทักไ็ปดาํเนินการต่อเองไดเ้ลย 

 
 
  ท่ีต้องมีวาระท่ี  13 เ พ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า ผู ้ท่ี มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจะมีเฉพาะ

กรรมการบริหารบริษทัเท่านั้น ยกเวน้กรรมการอิสระซ่ึงไม่สามารถลงนามผกูพนับริษทัได ้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแกไ้ขช่ือผูมี้อาํนาจลงนาม

ผูกพนับริษทั ซ่ึงมติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขช่ือผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่15 พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและการทาํงานของกรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ

จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งคาํนึงให้สอดคลอ้ง
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูพิ้จารณาและกาํหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารในฐานะผูบ้ริหารดว้ย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมการ 

2. ประเภทคา่ตอบแทน ควรประกอบดว้ย 3 ส่วน 

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและ

ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 144,782,828  100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00  

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 

นายเกียรติศกัด์ิ  
ไตรตรึงษท์ศันา 
ผูถื้อหุน้ 

นายเอนก ศรีทบัทิม 
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2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการทาํงานของกรรมการและเพื่อจูงใจใหก้รรมการปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน เพื่อสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  
3.   วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ใหจ่้ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน ให้จ่ายเป็นประจาํเดือนสําหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ใหจ่้ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยกรณี

จ่ายใหก้บักรรมการอิสระเท่านั้น ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั

เหมือนกบัพนกังานของบริษทัในตาํแหน่งต่างๆ 
คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2558 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2557  ดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ  2556 2557 2558 

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 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี - - 50,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนํา เสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการดงักล่าว ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงที่ลงมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 144,955,136  100.00  

2.  ไม่เห็นดว้ย -  0.00  

3.  งดออกเสียง 1,135  0.00 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 
 

17 
 

 
วาระที ่16  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2558 

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พจิารณาดงัน้ี 

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

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  2982 2 
หรือ  - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ 5599 - 
หรือ  - นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  8125 - 

2. กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน 
ปี 2557 

ค่าตอบแทน  
ปี 2558 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 1,360,000 1,430,000 70,000 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 110,000 95,000 (15,000) 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 220,000 300,000 80,000 
กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) จาํกดั 60,000 60,000 - 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 85,000 85,000 - 
             รวมค่าสอบบญัชี 1,835,000 1,970,000 135,000 
ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,835,000 1,970,000 135,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญ

รัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตรเป็นผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี
ดงักล่าว ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรับ
ปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีล่ง 
จาํนวนเสียงทีล่งมติ % ของจาํนวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 144,555,136  99.72  

2.  ไม่เห็นดว้ย 400,000  0.28  

3.  งดออกเสียง 1,135  -  
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วาระที ่17 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) 
 


