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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 
ของ 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 3 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูเลขที่ 144 
ถนนพระยาสุเรนทร(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม 

1. นายศิวะ  แสงมณี   ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นางสาวจุฬารัตน สุธีธร   กรรมการอิสระ 
3. นายลอยเลื่อน   บุนนาค   กรรมการอิสระ 
4. นายอภัย  จันทนจุลกะ  กรรมการอิสระ 
5. ดร.ณรงค  ทัศนนิพันธ  กรรมการ 
6. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ  กรรมการ 
7. นายกมล  สิงหโตแกว  กรรมการ 
8. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
9. นายณัฐฐพันธ  ทัศนนิพันธ  กรรมการ 

 *กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 9 ทาน โดยคิดเปน 100% ของกรรมการท้ังหมด 
 

นายศิวะ แสงมณี ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนที่เขาประชุมในครั้งน้ี และมอบใหนายเอนก ศรีทับทิม เลขานุการบริษัทเปนผูดําเนินการประชุม ไดแถลงตอที่ประชุมวามี
ผูเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจํานวน 259,295,626 หุน คิดเปน 35.05% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ที่ออกจําหนาย ครบองคประชุม และในระหวางการประชุม มีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมเปนจํานวนรวมเปน 259,651,926  หุน คิด
เปน 35.10% ของจํานวนหุนทั้งหมด  

ในการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ ไดมีหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมดังเอกสารแนบที่มี
อยูในหนังสือเลมน้ี และไดประกาศใน website ของบริษัทเชิญผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขามาเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ แตไมมีขอเสนอจากทานผูถือหุนแตอยางไรกอนเขาประชุมในวันน้ี  ผู
ถือหุนและผูไดรับมอบฉันทะตองลงทะเบียนและรับบัตรลงคะแนนเพ่ือลงมติในวาระตางๆ ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี 

กอนเขาวาระการประชุมเลขานุการบริษัทไดช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติรับรองหรืออนุมัติในวาระตางๆ 
ดังน้ี 

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุนมีสิทธิลงคะแนนได 1 คะแนน 
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2. ผูถือหุนแตละทาน หรือผูรับมอบฉันทะ ทานมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่เทาจํานวนหุนที่ทานถือหรือไดรับมอบ
ฉันทะ สําหรับทานผูถือหุนที่มาดวยตนเอง และไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายอื่นทานมีสิทธิลงคะแนนได
เทาจํานวนหุนของทานรวมกับจํานวนที่ไดรับมอบฉันทะมา 

3. การแกไขคําผิดผูเขาประชุมสามารถแกไขได โดยการขีดฆาคําผิดแลวแกไขใหมและลงช่ือกํากับจุดที่แกไข
ทุกที่ 

4. เมื่อลงมติในแตละวาระแลวกรุณาลงช่ือในใบลงคะแนนทุกครั้ง 
5. ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดเห็นคัดคานไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียงใหลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ทานไดรับตอนลงทะเบียนแลวยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่จะมารับ
บัตรเพ่ือนําไปรวมคะแนนเสียง 

6. สวนในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดเห็นชอบตามมติที่เสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแลวนําไป
สงใหแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ หลังการประชุมแลวที่หนาหองประชุมน้ี 

หากผูถือหุนในที่ประชุมมีคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอใหทานผูถือหุนสงคําถามของทานและสง
ใหเจาหนาที่รวบรวมใหแกประธานตอบในที่ประชุม 

ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงการใชไมโครโฟนรวมกัน ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุการแพรกระจายของเช้ือไวรัสได 
เจาหนาที่นับคะแนนเสียงจะเปนเจาหนาที่ของบริษัท วาระใดไมมีผูคัดคาน ไมเห็นดวยและไมมีผูงดออกเสียงใหถือวา

วาระน้ันไดรับการรับรอง หรืออนุมัติเปนเอกฉันทจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
หลังจากน้ันที่ประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 
  เลขานุการบริษัทแจงวา บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2564 ที่ไดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  เวลา 09.00น. ณ หองประชุมบริษัท ซีฟโก จํากัด
(มหาชน) ต้ังอยูเลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ใหแกผูถือหุนลวงหนาพรอมจดหมายเชิญประชุมแลว (ตามสิ่งที่สงมาดวยน้ีอยูในหนา 10-22) และ
เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท www.seafco.co.th ต้ังแตวันที่ 28 เมษายน 2564 ไมปรากฏวามี
ผูใดคัดคาน หรือแกไขใดๆ  จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  ซึ่ง
มติในวาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม 

  ในที่ประชุมไมมีการซักถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 

2564  ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ % ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุน = 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 259,596,068 100 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4. บัตรเสีย - - 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2564 
   เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ ตอที่

ประชุมเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําป 2564 โดยรวมของบริษัทและบริษัทยอย 
  1. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิของสวนผูถือหุนบริษัทใหญ ในป 2564 

เทากับ 56.64 ลานบาท ในป 2563 กําไรสุทธิ  เทากับ 154.41 ลานบาท ลดลง  211.06  ลานบาท คิด
เปนรอยละ 136.68 , อัตราขาดทุนสุทธิของป 2564 เทากับรอยละ 3.95  และป 2563 กําไรสุทธิ 
เทากับรอยละ 6.03 เน่ืองจากสถานการณโควิด-19  

  2. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีรายไดหลักของป 2564 เทากับ 1,435.45 ลานบาท ในป 
2563 เทากับ 2,559.91 ลานบาท ลดลง  1,124.46  ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.93 

  3. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีตนทุนรับจางของป 2564 เทากับ 1,404.32 ลานบาท ในป 
2563 เทากับ  2,214.45 ลานบาท ลดลง  810.13  ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.58  

  4. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ กําไรข้ันตนของป 2564 เทากับ 31.13 ลานบาท ในป 2563 
เทากับ 345.46  ลานบาท  ลดลง  314.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.99, อัตรากําไรขั้นตนป 2564 
และ  2563 เทากับรอยละ 2.17 และ 13.49   

  5. ในงบการเงินรวมบริษัทฯ มีคาใชจายในบริหารและตนทุนทางการเงิน  ของป 2564 
เทากับ 140.83 ลานบาท ในป 2563 เทากับ 150.41 ลานบาท ลดลง 9.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
6.37   

  บริษัทฯ ไดมีการประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งไดผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

 
 สอบถามวา  
 เมื่อ 1 กุมภาพันธ 2563 ไดเกิดปฏิวัติในประเทศพมา และบริษัท ซีฟโก(เมียนมาร) จํากัด ไดหยุด

ดําเนินธุรกิจ ปจจุบันน้ีสถานการณเปนอยางไร ทางบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยางไร  
 
 ตอบวา  
 ตอนน้ีบริษัท ซีฟโก(เมียนมาร) จํากัด ไดหยุดกิจการไมไดรับงานกอสราง ขณะน้ีไดทําการขาย

เครื่องจักรในการกอสรางไปบางสวน ที่ไมใชเครื่องจักรหลัก และไดดําเนินการโอนเงินที่ฝากอยูที่
ธนาคารในประเทศเมียนมาร กลับเขามาในเมืองไทยโดยการทยอยโอน เพราะการโอนเงินจาก
ประเทศเมียนมารทําไดลําบากมากเพราะมีระเบียบยุงยาก 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2564 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 
   นายเอนก ศรีทับทิม ไดช้ีแจงงบการเงินตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงสําเนาแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนแบบ 
QR Code พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว สําหรับงบการเงินประจําป 2564  ของบริษัทฯ ไดผานการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี โดย นายณรงค หลักฐาน  ผูสอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 

คุณพงษนคร ธโนปจัยโยธิน 
ผูรับมอบอํานาจจาก 
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

นายเอนก ศรีทับทิม 
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4700 จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ไดใหความเห็นแบบไมมีเง่ือนไขและไมพบสิ่งที่
เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงาน
ประจําป 2564 (One Report) หนาที่ 125-228) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี  

 
  2564 2563 2562 

ผลการดําเนินงาน ลานบาท    
รายไดรวม    1,435 2,560 3,032 
รายไดจากการรับจาง   1,434 2,556 3,029 
กําไรข้ันตน   31 345 645 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน  (60) 149 411 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป(บริษัทใหญ)  (57) 154 409 
ฐานะการเงิน ลานบาท    
สินทรัพยรวม  2,713 3,078 3,167 
หน้ีสินรวม  1,160 1,466 1,530 
สวนของผูถือหุน  1,553 1,612 1,637 
อัตราสวนทางการเงิน     
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  เทา 0.75 0.91 0.94 
อัตรากําไรข้ันตน  (%) 2 13 21 
อัตรากําไรสุทธิ  (%) (4) 6 13 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม  (%) (3) 6 15 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  (%) (4) 9 25 
Net Gearing เทา 0.13 0.31 0.41 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน  บาท (0.08) 0.21 0.55 
ราคาตามบัญชีตอหุน  บาท 2.10 2.17 2.21 
ปนผลตอหุน บาท/หุน - 0.10 0.26 

 
 

 สอบถามวา  
1. งบการเงินขาดทุนกอนภาษีเงินได 56.99 ลานบาท ทําไมยังตองเสียภาษีเงินไดถึง 9.185 ลาน

บาท 
2. กิจการไดรับ BOI หรือไม ถาไดจะหมดสิทธิประโยชนเมื่อใด 

 
 
 
 

นายวิวัฒน คูสกุล 
ผูรับมอบอํานาจจาก 
หางหุนสวนสามัญ 
วิวัฒนโฮลดิ้ง 
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ตอบวา  
บริษัทมีผลขาดทุนเทากับ 56.99 ลานบาทเปนผลขาดทุนกอนการหักภาษี สวนภาษี 9.185 ลานบาท
เปนภาษีที่จะตองเสียจากผลการดําเนินงานใน 3 ไตรมาส และงบการเงินประจําปบริษัทมีผล
ขาดทุนกอนภาษี 56.99 ลาน หักลดภาษีที่ไมตองจายชําระ 9.185 ลานบาท จึงทําใหมีผลขาดทุน
สุทธิเทากับ 47.81 ลานบาท 

ซึ่งมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุด ณ  วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ % ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุน = 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 259,651,926 100 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4. บัตรเสีย - - 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรและงดการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 

2564 
  บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว หากการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหมีการจายปนผลในอัตรานอยกวา
อัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิดังกลาวไปใชเพ่ือ
ขยายการดําเนินงานของบริษัท 

   ทั้งน้ีในป 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
ใหงดจายปนผล และไมสามารถทําการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเน่ืองจากขาดทุนสุทธิ 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผล 2563 2564 
1. กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 154,838,948 (56,641,192) 
2.จํานวนหุน (หุน) 739,707,908 739,707,908 
3. มูลคาที่ตราไว(บาท/หุน) 0.50 0.50 
4.อัตราจายเงินปนผล   
4.1 เงินปนผลตอหุน (บาท) 0.10 - 
4.2 หุนปนผล (บาท) 
        รวม 

- 
0.10 

- 
- 

5.จํานวนเงินปนผลจาย(บาท)* 73,970,790.80 - 
6. รอยละตอกําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 47.77 - 

*ผูถือหุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10  

นายเอนก ศรีทับทิม 
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  ซึ่งมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม 
   ในที่ประชุมไมมีผูซักถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 และงดการจายเงินปนผล สําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2564  ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ % ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุน = 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 259,651,926 100 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บัตรเสีย - - 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 13 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565 น้ี กรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ 5 ทาน แตมีกรรมการ 2 ทานไมประสงคเปน
กรรมการในวาระตอไป คือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน และนายนิรันดร อัคราพิทักษ  

  จากการที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหแตงต้ังเปน
กรรมการลวงหนาน้ัน ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนิน งาน
ของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณความเช่ียวชาญในงานแลว ไดมีมติเห็นควรเสนอ
ใหกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ดังรายนาม
ตอไปน้ี 

1. นายศิวะ แสงมณี 
2. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ  
3. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ 

   ในสวนของกรรมการที่ไมประสงคเปนกรรมการในวาระตอไป จํานวน 2 ทาน พิจารณา
แลวไมแตงต้ังบุคคลอื่นเขามาแทนที่  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณา เลือกต้ัง
กรรมการทั้ง 3 ทานที่พนจากตําแหนง ตามวาระดังกลาวใหกลับดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีก
วาระหน่ึง เน่ืองดวยบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ อันกอ ใหเกิด
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผูถือหุน ซึ่งมติในวาระน้ีตองพิจารณาเปนรายบุคคล 
และตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของคะแนนเสียงในที่ประชุม 
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  กอนการลงคะแนนเสียงกรรมการท้ัง 3 ทานไดออกจากหองประชุม เพ่ือเปนการแสดง
ความโปรงใส ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับการลงคะแนนเสียง และเมื่อลงคะแนนเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงกลับเขาหองประชุมตอไป 

   ในที่ประชุมไมมีผูซักถามใดๆ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ ดวยการ

ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ลําดับดังน้ี 
ช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระและ
เสนอกลับเขามาดํารงตําแหนงอีก

วาระหน่ึง 

จํานวนผูลงคะแนน (เสียง) 
เห็นดวย 

% 
ไมเห็นดวย 

% 
งดออกเสียง 

% 
บัตรเสีย 

% 
1. นายศิวะ แสงมณี 249,531,113 

96% 
10,120,813 

4% 
- 
- 

- 
- 

2. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ 241,678,576 
93% 

7,002,673 
3% 

10,970,677 
4% 

- 
- 

3. นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ 244,627,338 
94% 

7,002,673 
3% 

8,021,915 
3% 

- 
- 

 
วาระท่ี 6 พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการ 
    เดิมจํานวนกรรมการมีอยู 15 ทาน มีกรรมการย่ืนหนังสือลาออก โดยมีผลในวันประชุมผู

ถือหุนประจําป 2565 น้ี จํานวน 4 ทานและมีกรรมการท่ีครบวาระและไมประสงคกลับเขามาใหม
จํานวน 2 ทาน รวมเปนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง 6 ทาน คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรไม
แตงต้ังกรรมการใหมเขามาทดแทน ซึ่งจะทําใหเหลือกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 9 ทาน เปนกรรมการ
อิสระ 4 ทาน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 44.44 ของจํานวนกรรมการ  

   สําหรับสาเหตุที่กรรมการลาออกจากตําแหนงน้ัน เน่ืองจากกรรมการอิสระจํานวน 3 
ทานไดดํารงตําแหนงมาเกิน 9 ปแลว จึงขอลาออกจากตําแหนงและไมขอรับตําแหนงอีกในวาระ
ตอไป เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี และเมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวไม
แตงต้ังกรรมการอิสระเขามาแทน จึงทําใหมีกรรมการอิสระเหลืออยู 4 ทาน ไมถึง 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดตามหลักการบริหารกิจการที่ดี จึงมีกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 ทาน ขอ
ลาออกและไมขอกลับเขามาเปนกรรมการในวาระตอไป เพ่ือที่จะทําใหจํานวนคณะกรรกมารเหลือ 
9 ทาน โดยที่เปนกรรมการอิสระ 4 ทาน และกรรมการบริหาร 5 ทาน เพ่ือใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการที่ดี  

  ซึ่งมติในวาระน้ีไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 
                                                     ในที่ประชุมไมมีผูซักถามใดๆ 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัทเร่ืองผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และใหทันตอเหตุการณจึงจําเปนตองแกไข

ขอบังคับบริษัทในหมวดที่ 3 ขอ 11 วรรค 4 เฉพาะในสวนของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัท เปนดังน้ี 

   “ใหกรรมการสองคนเปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท หรือใหกรรมการหน่ึงคนเปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท 
เฉพาะในเรื่องดังตอไปน้ี 

ก. การยื่นเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย 

ข. การย่ืนเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหนวยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน 

ค. การยื่นเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกรมสรรพากรและหนวยงานราชการในสังกัด
กรมสรรพากร 

ง. การย่ืนเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

จ. การยื่นเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกรุงเทพมหานครและหนวยงานราชการใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉ. การยื่นเอกสารและดําเนินการรองทุกข แจงความในกรณีทรัพยสินของบริษัทสูญหาย
ตอเจาหนาที่ตํารวจ 

ช. การดําเนินการและการติดตอใดๆ กับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนใดๆ ที่ เ ก่ียวของกับการใหบริการนํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท 
ไปรษณีย และอินเตอรเน็ต ในเรื่องการย่ืนขออนุญาตตางๆ การโอนสิทธิและรับโอน
สิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงินประกันคืน
เก่ียวกับนํ้าประปา ไฟฟา คาโทรศัพท ไปรษณีย และอินเตอรเน็ต 

ซ. การลงนามในเอกสารใบแจงหน้ี, การเรียกเก็บเงิน, ใบเสร็จรับเงิน 
 โดยใหที่ประชุมคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทได” 
 ทั้งน้ีใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับของ
บริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยมีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําหรือดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 
 มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุม 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติใหบริษัทแกไขขอบังคับของบริษัทเรื่องผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแกไขชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

ตามท่ีที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับในวาระท่ีผานมา จึงจําเปนตองแกไขช่ือ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทใหสอดคลองกัน เปนดังน้ี 

1. นายณรงค ทัศนนิพันธ, นายเผด็จ รุจิขจรเดช, นายกมล สิงหโตแกว, นางสาว
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ, นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ สองในหาคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท 

2. นายณรงค ทัศนนิพันธ, นายเผด็จ รุจิขจรเดช, นายกมล สิงหโตแกว, นางสาว
ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ, นายณัฐฐพันธ ทัศนนิพันธ คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทับตรา
สําคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังตอไปน้ี 

ก. การยื่นเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย 

ข. การย่ืนเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหนวยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน 

ค. การยื่นเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกรมสรรพากรและหนวยงานราชการใน
สังกัดกรมสรรพากร 

ง. การยื่นเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

จ. การยื่นเอกสารและดําเนินการใดๆ กับกรุงเทพมหานครและหนวยงานราชการใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉ. การยื่นเอกสารและดําเนินการรองทุกข แจงความในกรณีทรัพยสินของบริษัทสูญ
หายตอเจาหนาที่ตํารวจ 

ช. การดําเนินการและการติดตอใดๆ กับหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานเอกชนใดๆ ที่เก่ียวของกับการใหบริการนํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพท 
ไปรษณีย และอินเตอรเน็ต ในเรื่องการยื่นขออนุญาตตางๆ การโอนสิทธิและรับ

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ % ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุน = 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 259,651,926 100 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บัตรเสีย - - 
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โอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคืน การโอนและการรับโอนเงิน
ประกันคืนเก่ียวกับนํ้าประปา ไฟฟา คาโทรศัพท ไปรษณีย และอินเตอรเน็ต 

ซ. การลงนามในเอกสารใบแจงหน้ี, การเรียกเก็บเงิน, ใบเสร็จรับเงิน 
   มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติใหบริษัทแกไขช่ือผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ดวยคะแนน

เสียง ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท  

ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณากําหนดคาตอบแทนตามแนวทางดังตอไปน้ี 

1. คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนของกรรมการจัดอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูใน

อุตสาหกรรม ประสบการณภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ กรรมการท่ี
ไดรับมอบหมายหนาที่เพ่ิมขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอย ไมมีคาตอบแทนเพ่ิม 
โดยที่กรรมการทุกทานยินดีปฏิบัติงานใหโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิม ในสวนของกรรมการท่ีเปน
ผูบริหารดวยจะไมมีผลตอบแทนในรูปของกรรมการ จะไดรับเพียงคาเบี้ยประชุม (คาเดินทาง)
เทาน้ัน คาตอบแทนของกรรมการประกอบดวย 

1.1 รายไดตอเดือน 
1.2 คาเดินทาง (คาเบี้ยประชุม) ตอครั้งการเดินทางที่มีการประชุม 
1.3 โบนัส (ขึ้นอยูกับผลประกอบการในแตละป) 
1.4 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน โดยไดมีการทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการ

และเจาหนาที่บริหาร 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ % ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุน = 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 252,649,253 97 
2.  ไมเห็นดวย 7,002,673 3 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บัตรเสีย - - 
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โดยกําหนดคาตอบแทนกรรมกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการในป 2565  เปนดังน้ี  
คาตอบแทนกรรมการ  2564 2565 

1. คาตอบแทนรายเดือน    
1.1 ประธานกรรมการบริษัท ตอเดือน 65,000 65,000 
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ตอเดือน 50,000 50,000 
1.3 กรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะ

ไมไดรับคาตอบแทน 
 - - 

2. คาเบี้ยประชุม    
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ) ตอครั้งการเดินทาง 7,500 5,000 
2.2 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร(คนละ) ตอครั้งการเดินทาง 1,000 1,000 
3. โบนัส    
3.1 ประธานกรรมการบริษัท ตอป - - 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ตอป - - 
3.3 กรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัท

(คนละ) 
 - - 

4. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ   ไมมี ไมมี 
มติในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุม 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 10  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2565 
   คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบถามผูสอบบัญชี

จากบริษัทอื่น เพ่ือเสนอเขามาตรวจสอบบัญชีของบริษัทในป 2565 แลวไมมีผูสอบบัญชีเสนอเขา
มาทําการตรวจสอบเน่ืองจากไมมีเวลาเพียงพอที่จะเขามาตรวจสอบ อันเน่ืองจากพนักงานของ
บริษัทน้ันมีไมเพียงพอ เมื่อไดพิจารณาขอเสนอใหบริการตรวจสอบของผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็น
พีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ประกอบกับไดพิจารณาถึงความนาเช่ือถือ ความสามารถในการ
ใหบริการและการใหคําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินไดทันเวลา รวมถึง

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ % ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุน = 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 259,651,926 100 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บัตรเสีย - - 
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อัตราคาสอบบัญชีแลว และมีมติใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณานําเสนอท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2565 เพ่ือแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2565  ดังน้ี 

1. แตงต้ังผูสอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ตามรายช่ือผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ดังน้ี 

รายช่ือผูสอบบัญชี เลขทะเบียน จํานวนปที่สอบบัญชีให
บริษัท 

- นายณรงค หลักฐาน     4700 1 
หรือ  - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร 4701 - 
หรือ - นายชัยกฤต วรกิจภรณ 7326 - 
หรือ  - นางสาวกมลทรรศน จิตการคา  10356 - 

ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอน้ัน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/
บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความ
เปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

2.  กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัท 
คาตอบแทน  
ป 2564 

คาตอบแทน  
ป 2565 

เพ่ิมขึ้น
(ลดลง) 

คาสอบบัญชี    
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 1,300,000 1,300,000 - 
บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคช่ัน จํากัด 60,000 60,000 - 
บริษัท ซีฟโก อินเตอรเทรด จํากัด 140,000 140,000 - 
             รวมคาสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 - 
คาบริการอ่ืน - - - 
             รวมคาตอบแทนผูสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 - 

  ซึ่งมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สําหรับ

ป 2565 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ % ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุน = 1 เสียง) 

1.  เห็นดวย 259,651,926 100 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บัตรเสีย - - 
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วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถามี 
ประธานกลาววา เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมี

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดไว   
 

 
ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเสียสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งน้ี 

   
ประธานกลาวปดประชุม เวลา 11.00 น. 
 

 
 

 
  ลงช่ือ ................................................................ ประธานที่ประชุม 
          ( นายศิวะ แสงมณี ) 
 
 

 
  ลงช่ือ ................................................................ ผูบันทึกการประชุม 
            (นายเอนก ศรีทับทิม) 
 


