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ท่ี  สภ 2564/090  วนัท่ี 5 มีนาคม 2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

2.   รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินประจ าปี 2563 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน   
 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
3.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
5.  หลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการประชุม 
6.     ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

หลงัจากท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
7.     ประวติับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
8. ประวติัผูส้อบบญัชี 
9.     ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10.    แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
11. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี ประจ าปี 2563 
12. การส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564  ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 22  เมษายน 2564  เวลา 9.00 
น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด(มหาชน) ต้ังอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

ท้ังน้ีหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุม 
หรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบท างเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(WWW.SEAFCO.CO.TH) 
 
 
 
 

http://www.seafco.co.th/
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วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 โดยบริษทัได้

จดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.seafco.co.th 
ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563 ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
มีความถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  
 
วาระที่ 2   พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึง

ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถกล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
1. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิของส่วนผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 2563 

เท่ากบั 154.41 ลา้นบาท ในปี 2562 เท่ากบั 409.51 ลา้นบาท ลดลง  255.10  ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.29 , อตัราก าไรสุทธิของปี 2563 เท่ากับร้อยละ 6.03  และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 
13.50 

2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2563 เท่ากบั 2,559.91 ลา้นบาท ในปี 
2562 เท่ากบั 3,031.74 ลา้นบาท ลดลง  471.83  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.56 

3. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีตน้ทุนรับจา้งของปี 2563 เท่ากบั 2,214.45 ลา้นบาท 
ในปี 2562 เท่ากบั  2,386.92 ลา้นบาท ลดลง  172.47  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.23  

4. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ ก าไรขั้นตน้ของปี 2563 เท่ากบั 345.46 ลา้นบาท ในปี 
2562 เท่ากบั 644.82  ลา้นบาท  ลดลง  299.36 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.43, อตัราก าไรขั้นตน้
ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 13.49 และปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 21.27  

5. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในบริหารและตน้ทุนทางการเงิน  ของปี 2563 
เท่ากบั 173.71 ลา้นบาท ในปี 2562 เท่ากบั 181.01 ลา้นบาท ลดลง 7.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 4.03   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  

การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั บญัชีกิจ จ ากดั
แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการ
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พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.) 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
   ดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมบริษทัคร้ังท่ี 3/2563  ได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลงวดสามเดือนแรกของปี 2563  ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 
ให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
22,191,237.24  บาท (ยี่สิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบส่ี
สตางค)์ และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 

   และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลงวดไตรมาส 2 ของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.04 
บาท (ส่ีสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 29,588,316.32 บาท (ยี่สิบเกา้ลา้นหา้แสนแปดหม่ืนแปดพนั
สามร้อยสิบหกบาทสามสิบสองสตางค)์  และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 10 
กนัยายน 2563 

   และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลงวดไตรมาส 3 ของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 
บาท (สามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22,191,237.24  บาท (ยี่สิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืน
หน่ึงพนัสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบส่ีสตางค)์   และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือ
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 

   รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลรวม 3 คร้ังให้แก่ผูถื้อหุ้น 739,707,908 หุ้น ใน
อตัราหุ้นละ 0.10 บาท(สิบสตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 73,970,790.80 บาท (เจ็ดสิบสามลา้นเกา้
แสนเจด็หม่ืนเจด็ร้อยเกา้สิบบาทแปดสิบสตางค)์ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงั

หักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนั้ นไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจก าหนดให้มีการจ่ายปัน
ผลในอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไร
สุทธิดงักล่าวไปใชเ้พ่ือขยายการด าเนินงานของบริษทั 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2562 2563 
1. ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 412,966,294 154,838,948 
2.จ านวนหุน้ (หุน้) 739,707,908 739,707,908 
3. มูลค่าท่ีตราไว(้บาท/หุน้) 0.50 0.50 
4.อตัราจ่ายเงินปันผล   
4.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.26 0.10 
4.2 หุน้ปันผล (บาท) 
        รวม 

- 
0.26 

- 
0.10 

5.จ านวนเงินปันผลจ่าย(บาท)* 192,324,056.08 73,970,790.80 
6. ร้อยละต่อก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46.57 47.77 

*ผู้ถือหุ้นจะถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10  
 
ทั้งน้ี ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่รวม

เป็นจ านวนเงิน 154.84 ล้านบาท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ดังนั้ น
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษทัฯ ก าหนดจดัสรรก าไรและการ
จ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1. บริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่ า ตามท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและตามขอ้บงัคบัของบริษทัครบถว้นแลว้รวมก าไรสะสมท่ีไดจ้ดัสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายแลว้ 36,985,434 บาท  

2.  จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ดงัน้ี 
    บริษทัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10  บาท รวม

เป็นเงิน 73,970,790.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของก าไรสุทธิ  
   ซ่ึงในระหว่างปี 2563 ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ รวม 3 คร้ัง ในอตัราหุ้น

ละ 0.10 บาท(สิบสตางค)์ จึงไม่มีการจ่ายปันผลเพ่ิมเติม 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑข์ั้นต ่า

และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563   
การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

1. นายสมควร มูสิกอินทร์ 
2. นายลอยเล่ือน บุนนาค 
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3. นายอภยั จนัทนจุลกะ 
4. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
5. Mr. Zaw Zaw Aye 

  จากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาไดมี้มติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดพ้ิจารณาอยา่งระมดัระวงัแลว้  เห็น
ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านคือ นายสมควร มูสิกอินทร์, 
นายลอยเล่ือน บุนนาค, นายอภยั จนัทนจุลกะ, ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์  และ  Mr. Zaw Zaw Aye
กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอมา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอ

เสนอให้เพ่ิมกรรมการเขา้ใหม่จ านวน 1 ท่าน คือนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ  ซ่ึงจะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมจาก 5 ท่านเป็น 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
40 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 15 ท่าน และมีกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูห้ญิงเพ่ิมเป็นจ านวน 
2 ท่าน จาก 1 ท่าน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เพื่อ
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระโดยมี
รายละเอียดประวติัและผลงานของท่าน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.) 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและการท างานของกรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน

และจ านวนค่าตอบแทนกรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบและ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องพิจารณาให้
สอดคลอ้งกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทน
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เทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยท่ีค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการท างานของกรรมการและเพ่ือจูงใจให้กรรมการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
2.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  
3.   วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ให้จ่ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเดินทางเขา้

ประชุมต่อคร้ัง (ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ
กรรมการเฉพาะดา้น) 

3.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน ให้จ่ายเป็นประจ าเดือนส าหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ใหจ่้ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทั  
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าท่ีท่ี

ปฏิบติัเหมือนกบัพนกังานของบริษทัในต าแหน่งต่างๆ 
คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2564 เป็นดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ 2563 2564 

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

จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 -  - 

2. ค่าเบีย้ประชุม     
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ัง 7,500 ต่อคร้ังการเดินทาง 7,500 
2.2 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร(คนละ)  - ต่อคร้ังการเดินทาง 1,000 
3. โบนัส     
3.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อปี 195,000 ต่อปี - 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี 150,000 ต่อปี - 
3.3 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั

(คนละ) 
 
 

 
150,000 

  
- 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ   ไม่มี  ไม่มี 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการดงักล่าว 
การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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วาระที่ 9 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบ

บญัชีจากบริษทัอ่ืน เพื่อเสนอเขา้มาตรวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2564 ซ่ึงมีผูเ้สนอเขา้มา
ใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 รายดงัน้ี   

  1. บริษทั บญัชีกิจ จ ากดั 
  2. บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  3. บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 

3 ปีติดต่อกัน และเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ได้พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้
ค าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึงอตัราค่าสอบบญัชี
แลว้ และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบัญชี จากบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด ตามรายช่ือ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้

บริษทั 
- นายณรงค ์หลกัฐาน     4700 - 

หรือ  - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร 4701 - 
หรือ - นายชยักฤต วรกิจภรณ์ 7326 - 
หรือ  - นางสาวกมลทรรศน์ จิตการคา้  10356 - 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/
บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
8.) 

2.  ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน  
ปี 2563 

ค่าตอบแทน  
ปี 2564 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,800,000 1,300,000 (500,000) 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 100,000 60,000 (40,000) 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั 300,000 140,000 (160,000) 
             รวมค่าสอบบัญชี 2,200,000 1,500,000 (700,000) 

ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,200,000 1,500,000 (700,000) 
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ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายณรงค์ หลกัฐาน หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒั
นกรหรือนายชัยกฤต วรกิจภรณ์ หรือนางสาวกมลทรรศน์ จิตการคา้ เป็นผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีดงักล่าว 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงคจ์ะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดให ้
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564  เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109)  แขวงบางชนั เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป (แผนท่ี
แสดงสถานท่ีประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10.) 
 
 อน่ึงบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 (RECORD DATE) ในวนั
พธุท่ี 17 มีนาคม 2564  
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
     
 
 
 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์) 
 ประธานกรรมการ 
 
เลขานุการคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501 


