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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 
ของ 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนน
พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าประชุม 

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายทชัชะพงศ ์ ประเวศวรารัตน์  กรรมการบริษทั  
4. Mr.Zaw Zaw Aye    กรรมการบริษทั และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
5. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการบริษทั และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  

กลุ่มงานบริหาร 
6. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการบริษทั และกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายงานการตลาดและลูกคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ 
7. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการบริษทั และกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  

 ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินและงานวศิวกรรม  
ปฐพีอ่ืน 

8. นายณฐัฐพนัธ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการบริษทั และกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
9.  นายณฐัฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการบริษทั และกรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
10. นายศิวะ  แสงมณี   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12. นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะเจ้าหน้าทีผู้่บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายเอนก  ศรีทบัทิม   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน 
  และเลขานุการบริษทั 

2. นายกมล  อยูย่นืพฒันา  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง 
3. นายสมศกัด์ิ  ธวชัพงศธ์ร  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานจดัซ้ือ 
4. นายธวชั  ผดุผอ่ง   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 
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เร่ิมประชุม นางสาววไิลรัตน์ เพง็สา โฆษกในท่ีประชุมไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี 
 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และมอบใหน้ายเอนก ศรีทบัทิม เลขานุการบริษทัเป็นผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ินจาํนวน 167,738,292 หุ้น คิดเป็น 54.48% ของจาํนวน
หุ้นท่ีออกจาํหน่าย จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมรวม 137 ท่าน (ผูถื้อหุ้นของบริษทั 5,962 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 305,665,008 หุ้น) ครบ
องคป์ระชุม และในระหวา่งการประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมเป็นจาํนวนรวมเป็น 167,845,366 หุ้น คิดเป็น 54.91% จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 146 ท่าน 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดงัเอกสารแนบท่ีมี
อยูใ่นหนงัสือเล่มน้ี ก่อนเขา้ประชุมในวนัน้ี ท่านผูถื้อหุน้และผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะตอ้งลงทะเบียนและรับบตัรลงคะแนนเพ่ือลงมติ
ในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

ก่อนเขา้วาระการประชุมขอช้ีแจงวธีิการลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติรับรองหรืออนุมติัในวาระต่างๆ ดงัน้ี 
1. การลงคะแนนเสียง 1 หุน้มีสิทธิลงคะแนนได ้1 คะแนน 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละท่าน หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงท่ีเท่าจาํนวนหุ้นท่ีท่านถือหรือไดรั้บมอบ

ฉนัทะ สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่านมีสิทธิลงคะแนนได้
เท่าจาํนวนหุน้ของท่านรวมกบัจาํนวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

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

ให้ลงมติในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีท่านไดรั้บตอนลงทะเบียนแลว้ยกมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจะมารับบตัรเพื่อ
นาํไปรวมคะแนนเสียง 

6. ส่วนในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติท่ีเสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแลว้นาํไป
ส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัการประชุมแลว้ท่ีหนา้หอ้งประชุมน้ี 

เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจะเป็นเจา้หนา้ท่ีของบริษทั วาระใดไม่มีผูค้ดัคา้น ไม่เห็นดว้ยและไม่มีผูง้ดออกเสียงใหถื้อวา่
วาระนั้นไดรั้บการรับรอง หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทัไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

เลขานุการบริษัทแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2558 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั
(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ีอยูใ่นหนา้ 3-20) จึงขอ
เสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรอง
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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 ไดเ้สนอวา่ ใหแ้กไ้ข รายงานการประชุมดงัน้ี 

1.  รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เป็น รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2557 ตามพรบ.มหาชน มาตรา 98 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 23  “คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั” เน่ืองดว้ยการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
เป็นการจดัประชุมในรอบปี 2557 ของบริษทั 

2. การบนัทึกรายงานตามระบบสารบญัท่ีดี เสนอให้แกไ้ขขอ้ความ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
เป็น กรรมการท่ีเขา้ประชุม  

3. เน่ืองดว้ยกรรมการบริษทั ดาํรงตาํแหน่งคณะเจา้หนา้ท่ีบริหารดว้ย การจดัทาํรายงานควรระบุ
ตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ทุกตาํแหน่ง ตามระบบสารบญัชีท่ีดี  

4. การแสดงความเห็นในแต่ละวาระการประชุม ท่ีระบุว่าคณะกรรมการเห็นควรนําเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย แต่บริษทัควรระบุวา่คณะกรรมการมีความเห็น
อยา่งไร  

คณะกรรมการบริษทัจะนาํขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปปรับปรุงต่อไป 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ % ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 

1.  เห็นดว้ย 167,802,267  100.00 

2.  ไม่เห็นดว้ย - 0.00 

3.  งดออกเสียง - 0.00 
 
วาระที ่2 พจิารณาแต่งตั้งเพิม่กรรมการเข้าใหม่ 
    เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเสนอ

ให้เพ่ิมกรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 1 ท่าน คือนายลอยเล่ือน บุนนาค เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะทาํใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจาก 3 ท่านเป็น 4 ท่าน คิด
เป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 13 ท่าน  

  สอบถามวา่  
1. การแต่งตั้ งกรรมการเพ่ิมคร้ังน้ี  เพราะบริษัทมีงานเพ่ิมข้ึนหรือไม่  และได้มอบหมาย

ภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบใด หรือแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของกรรมการอิสระเดิมให้แก่
กรรมการอิสระท่ีจะเขา้ใหม่น้ี รวมถึงกรรมการบริษทัท่ีเขา้ใหม่ 2 ท่านก่อนหนา้น้ีดว้ย 

สรุปได ้3 ขอ้ดงัน้ี 
1. เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษทั ซ่ึงมีการขยายการรับงานไปต่างประเทศ   

นายมนูญ จุลมณีโชติ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
ผูถื้อหุน้ 

นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
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2. ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีบริษทัตอ้งมีกรรมการ
อิสระ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ซ่ึงตอ้งมีกรรมการอิสระเป็น 4 ท่าน  

3. เพ่ือใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการบริษทั มาช่วยในการพฒันา
บริษทัใหเ้จริญกา้วหนา้ 

 
สอบถาม ประวติักรรมการบริษทัท่ีเขา้ใหม่ 2 ท่านก่อนหนา้น้ี และส่วนงาน Operation ท่ีรับผดิชอบ 
 
 
ไดแ้นะนาํกรรมการใหม่ ดงัน้ี 
1. คุณณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์  

- ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK  
- ปริญญาโท สาขา computer,  The London School of Economics and Political 

Science(LSE), UK 
ดูแลงานดา้น  IT ของบริษทั 

2. คุณณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์  
- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา สถาบนั SIIT มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering(OME) University of 

Strathclyde, Scotland 
- MBA In Finance, Coventry University, UK 

 ดูแลงานดา้นงานวศิวกรรม และ Engineering Management 
  
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการเห็นสมควรตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือนายลอยเล่ือน บุนนาค เพ่ือเสนอให้

ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ งเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลาํดบัดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  นายลอยเล่ือน บุนนาค  167,845,366  100  -  -  -  -  

 
 
 
 
 
 
 

นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 

น.ส. ภาวนา ธงรัตนะ 
ผูถื้อหุน้ 
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วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามี 
  ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกาํหนดใว ้
   
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเขา้พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
   

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 10.30 น. 
 
 
 

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

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


