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ท่ี  2565/REG-079  วนัท่ี 15 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

2.   รายงานประจ าปี 2564 (One Report)  และงบการเงินประจ าปี 2564 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน  และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
5.  หลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการประชุม 
6.     ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

หลงัจากท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
7. ประวติัผูส้อบบญัชี 
8.     ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9.    แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
10. แบบขอรับรายงานประจ าปี 2564 (One Report) 
11. การส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565  ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  ในวันศุกร์ท่ี 22  เมษายน 2565 เวลา 9.00 
น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด(มหาชน) ต้ังอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  เม่ือวนัท่ี 22  เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จดัท า
รายงานการประชุมแลว้เสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.seafco.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไม่
ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
มีความถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 
การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  
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วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถกล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

1. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิของส่วนผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 2564 เท่ากบั 56.64 ลา้นบาท ในปี 
2563 ก าไรสุทธิ  เท่ากบั 154.41 ลา้นบาท ลดลง  211.06  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 136.68 , อตัราขาดทุนสุทธิของปี 2564 
เท่ากบัร้อยละ 3.95  และปี 2563 ก าไรสุทธิ เท่ากบัร้อยละ 6.03 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19  

2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2564 เท่ากบั 1,435.45 ลา้นบาท ในปี 2563 เท่ากบั 2,559.91 ลา้น
บาท ลดลง  1,124.46  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 43.93 

3. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีตน้ทุนรับจา้งของปี 2564 เท่ากบั 1,404.32 ลา้นบาท ในปี 2563 เท่ากบั  2,214.45 
ลา้นบาท ลดลง  810.13  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36.58  

4. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ ก าไรขั้นตน้ของปี 2564 เท่ากบั 31.13 ลา้นบาท ในปี 2563 เท่ากบั 345.46  ลา้นบาท  
ลดลง  314.33 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 90.99, อตัราก าไรขั้นตน้ปี 2564 และ  2563 เท่ากบัร้อยละ 2.17 และ 13.49   

5. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในบริหารและตน้ทุนทางการเงิน  ของปี 2564 เท่ากบั 140.83 ลา้นบาท ใน
ปี 2563 เท่ากบั 150.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  9.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.37   

บริษทัฯ ไดมี้การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 (One Report) ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี  จ ากดัแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.) 
การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรและงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
และส ารองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจก าหนดให้มีการจ่ายปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิดงักล่าวไปใชเ้พ่ือขยายการด าเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2563 2564 
1. ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 154,838,948 (56,641,192) 
2.จ านวนหุน้ (หุน้) 739,707,908 739,707,908 
3. มูลค่าท่ีตราไว(้บาท/หุน้) 0.50 0.50 
4.อตัราจ่ายเงินปันผล   
4.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.10 - 
4.2 หุน้ปันผล (บาท) 
        รวม 

- 
0.10 

- 
- 

5.จ านวนเงินปันผลจ่าย(บาท)* 73,970,790.80 - 
6. ร้อยละต่อก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 47.77 - 

*ผู้ถือหุ้นจะถกูหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอัตราร้อยละ 10  
 ทั้งน้ีในปี 2564 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายปันผล และไม่
สามารถท าการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเน่ืองจากขาดทุนสุทธิ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และงดการ
จ่ายเงินปันผล เน่ืองจากผลประกอบการรวมของบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิ  
การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง แต่มีกรรมการ 2 ท่านไม่ประสงคเ์ป็นกรรมการในวาระต่อไป คือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ และ
นายนิรันดร อคัราพิทกัษ ์จึงเหลือกรรมการ 3 ท่าน ท่ีออกตามวาระกลบัเขา้มาใหม่ดงัน้ี 

1. นายศิวะ แสงมณี 

2. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  
3. นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 

 จากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผูถื้อ
หุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือ
พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนิน งานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติั ประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญในงานแลว้ ไดมี้มติเห็นควรเสนอให้กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 
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ในส่วนของกรรมการท่ีไม่ประสงคเ์ป็นกรรมการในวาระต่อไป จ านวน 2 ท่าน พิจารณาแลว้ไม่แต่งตั้งบุคคลอ่ืน
เขา้มาแทนท่ี  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดพ้ิจารณาอย่างระมดัระวงัแลว้  เห็น
ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายศิวะ แสงมณี, นางสาวณัฐฐวรรณ ทศันนิพนัธ์, นาย
ณัฐฐพนัธ์ ทัศนนิพนัธ์ กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอมา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.) 
การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที่ 6   พจิารณารับทราบการลาออกของกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เดิมจ านวนกรรมการมีอยู่ 15 ท่าน ไดมี้การลาออกจากการเป็นกรรมการจ านวน 4 ท่าน และ
กรรมการท่ีครบวาระไม่ประสงค์กลบัเขา้มาใหม่จ านวน 2 ท่าน รวมเป็น 6 ท่าน ไดมี้การพิจารณาแลว้ไม่แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่เขา้มาทดแทน ท าให้เหลือกรรมการจ านวนทั้งส้ิน 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 44.44 
ของจ านวนกรรมการ และกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิงจ านวน 2 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG) 
 จากการท่ีคณะกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านไดด้ ารงต าแหน่งมาเกิน 9 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการท่ีดี 
ทั้ง 3 ท่านจึงขอลาออกจากต าแหน่งและไม่ขอรับต าแหน่งอีกในวาระต่อไป โดยมีผลในวนัประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 น้ี 
และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ไม่แต่งตั้งกรรมการอิสระเขา้มาแทน จึงท าให้กรรมการอิสระเหลืออยู่ 4 ท่าน และ
เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการท่ีดีจะตอ้งมีกรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3 ท่านจึงขอลาออกและไม่ขอกลบัเขา้มาเป็นกรรมการในวาระต่อไป เพ่ือท่ีจะท าให้จ านวนคณะกรรมการเหลือ 9 ท่าน โดยท่ี
เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 ท่าน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามการบริหารกิจการท่ีดี 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการ 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบับริษัทเร่ืองผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน และใหท้นัต่อเหตุการณ์จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบั
บริษทัในหมวดท่ี 3 ขอ้ 11 วรรค 4 เฉพาะในส่วนของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัประทบัตราส าคญัของบริษทั จึงเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 ให้กรรมการสองคนเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือให้กรรมการหน่ึงคน
เป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก. การยื่นเอกสารและด าเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการในสังกดักระทรวง
พาณิชย ์

ข. การยื่นเอกสารและด าเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกดักระทรวง
แรงงาน 

ค. การยืน่เอกสารและด าเนินการใดๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสงักดักรมสรรพากร 
ง. การยื่นเอกสารและด าเนินการใดๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
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จ. การยื่น เอกสารและด าเนินการใดๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ฉ. การยื่นเอกสารและด าเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหายต่อเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ 

ช. การด าเนินการและการติดต่อใดๆ กบัหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใดๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการน ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยื่น
ขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกนัคืน การโอน
และการรับโอนเงินประกนัคืนเก่ียวกบัน ้าประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

ซ. การลงนามในเอกสารใบแจง้หน้ี, การเรียกเกบ็เงิน, ใบเสร็จรับเงิน 
โดยใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัได ้
ทั้งน้ีให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือเป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาให้บริษทัแก้ไข

ขอ้บงัคบัของบริษทัเร่ืองผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั  
การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุม  
 
วาระที่ 8   พจิารณาอนุมัติแก้ไขช่ือผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามท่ีท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับในวาระท่ีผ่านมา จึงจ าเป็นต้องแก้ไขช่ือ
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัใหส้อดคลอ้งกนั เป็นดงัน้ี 

1. นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์, นายเผด็จ รุจิขจรเดช, นายกมล สิงห์โตแกว้, นางสาวณัฐฐวรรณ ทศันนิพนัธ์, นาย
ณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ สองในหา้คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

2. นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์, นายเผด็จ รุจิขจรเดช, นายกมล สิงห์โตแกว้, นางสาวณัฐฐวรรณ ทศันนิพนัธ์, นาย
ณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก. การยื่นเอกสารและด าเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการในสังกดักระทรวง
พาณิชย ์

ข. การยื่นเอกสารและด าเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกดักระทรวง
แรงงาน 

ค. การยืน่เอกสารและด าเนินการใดๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสงักดักรมสรรพากร 
ง. การยื่นเอกสารและด าเนินการใดๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
จ. การยื่น เอกสารและด าเนินการใดๆ กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
ฉ. การยื่นเอกสารและด าเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหายต่อเจา้หน้าท่ี

ต ารวจ 
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ช. การด าเนินการและการติดต่อใดๆ กบัหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใดๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการน ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยื่น
ขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกนัคืน การโอน
และการรับโอนเงินประกนัคืนเก่ียวกบัน ้าประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

ซ. การลงนามในเอกสารใบแจง้หน้ี, การเรียกเกบ็เงิน, ใบเสร็จรับเงิน 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า แมค้ณะกรรมการจะมีอ านาจในการก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจ

ลงนามตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั แต่เพ่ือให้การแกไ้ขดงักล่าวเสร็จส้ินสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแกไ้ขช่ือผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั
บริษทั 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  
 
วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการจดัอยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม ประสบการณ์

ภาระหน้าท่ีขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ไม่มีค่าตอบแทนเพ่ิม โดยท่ีกรรมการทุกท่านยินดีปฏิบติังานให้โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม ในส่วนของ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารด้วยจะไม่มีผลตอบแทนในรูปของกรรมการ จะได้รับเพียงค่าเบ้ียประชุม (ค่าเดินทาง)เท่านั้น 
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบดว้ย 

1.1 รายไดต่้อเดือน 
1.2 ค่าเดินทาง (ค่าเบ้ียประชุม) ต่อคร้ังการเดินทางท่ีมีการประชุม 
1.3 โบนสั (ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการในแต่ละปี) 
1.4 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน โดยไดมี้การท าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจา้หน้าท่ี D&O 

ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี 
2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนร่วมกันเป็นผู ้

ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพิจารณาจากแบบฟอร์มการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทั การด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์ 
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซ่ึงจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั โดยดูจากขอ้มูลปัจจุบนัเทียบกบัขอ้มูลยอ้นหลงัในปัจจยั
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากร้อยละ EBITDA ON OPERATING ASSETS ซ่ึงจะมีการ
ตั้งเป้าหมาย เพ่ือก าหนดค่าร้อยละของ EBITDA ในทุกๆปี เพื่อการประเมินเปรียบเทียบ 

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
3. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานใหดี้ข้ึนในแต่ละปี 
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4. การพิจารณาค่าตอบแทนในระยะยาว จะมีการก าหนดาการเติบโตของธุรกิจในรอบ 3 ปี ถึง 5 ปี โดยมี
การก าหนดอตัราการเติบโตเป้าหมายไวเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณา รวมทั้งผลประกอบการของธุรกิจโดย
ใชอ้ตัรา EBITDA ON OPERATING ASSETS เป็นเป้าหมายดว้ย 

3. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริหารดา้นทรัพยากรบุคคล จดัท าแบบประเมินผลงานของผูบ้ริหารแลว้รวบรวมให้กบัประธาน

กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาคู่กบัผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ท่ีสะทอ้นการเป็นบริษทัท่ีย ัง่ยืน 
โดยพิจารณาจากดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการผลิต รวมทั้งการพฒันาการท างาน ตวัช้ีวดัดา้นความยัง่ยืนของบริษทั ไดแ้ก่ 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยดูผลของก าไรสุทธิต่อสินทรัพย ์ก าไรสุทธิต่อส่วนของเจ้าของ ผลตอบแทน
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้และการเติบโตของรายได ้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ รวมทั้งดูผลตอบแทนของผูถื้อ
หุน้ ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั 
2. ค่าตอบแทนอ่ืน ไดรั้บเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพในส่วนของบริษทั โดยสมทบในอตัราร้อยละ 3 

ของเงินเดือนผูบ้ริหาร 
3. มีการจดัท าประกนัภยัความรับผดิชอบกรรมการและเจา้หนา้ท่ี (D&O)ใหแ้ก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี 

 
คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมกรรมการ

และเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2565 เป็นดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ  2564 2565 

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

ค่าตอบแทน 
 - - 

2. ค่าเบีย้ประชุม    
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ังการเดินทาง 7,500 5,000 
2.2 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร(คนละ) ต่อคร้ังการเดินทาง 1,000 1,000 
3. โบนัส    
3.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อปี - - 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี - - 
3.3 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั(คนละ)  - - 
4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ   ไม่มี ไม่มี 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการดงักล่าว 
การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม  
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วาระที่ 10  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีจาก
บริษทัอ่ืน เพ่ือเสนอเขา้มาตรวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2565 แลว้ไม่มีผูส้อบบญัชีเสนอเขา้มาท าการตรวจสอบเน่ืองจาก
ไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเขา้มาตรวจสอบ อนัเน่ืองจากพนกังานของบริษทันั้นมีไม่เพียงพอ เม่ือไดพ้ิจารณาขอ้เสนอให้บริการ
ตรวจสอบของผูส้อบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ 
ความสามารถในการให้บริการและการให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึงอตัรา
ค่าสอบบญัชีแลว้ และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพ่ือ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565  ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ดงัน้ี 

รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
- นายณรงค ์หลกัฐาน     4700 1 

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

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.) 

2.  ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
บริษัท ค่าตอบแทน ปี 2564 ค่าตอบแทน ปี 2565 เพิม่ขึน้(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,300,000 1,300,000 - 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 60,000 60,000 - 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั 140,000 140,000 - 
             รวมค่าสอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 - 

ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,500,000 1,500,000 - 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายณรงค์ หลกัฐาน หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒั
นกร หรือนายชยักฤต วรกิจภรณ์ หรือนางสาวกมลทรรศน์ จิตการคา้ เป็นผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบ
บญัชีดงักล่าว 
การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงคจ์ะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดให ้
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 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565  เวลา 9.00 น. ณ 
ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109)  แขวงบางชนั เขต
คลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป (แผนท่ี
แสดงสถานท่ีประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9.) 
 
 อน่ึงบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 (RECORD DATE) ในวนั
พฤหสับดีท่ี 17  มีนาคม 2565 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
     
 
 
 ( นายศิวะ แสงมณี  ) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการ    
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501 


