ที่ 2565/REG-079

วันที่ 15 มีนาคม 2565

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
2. รายงานประจาปี 2564 (One Report) และงบการเงินประจาปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
4. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข.)
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิในการประชุม
6. ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
หลังจากที่ครบกาหนดออกตามวาระ
7. ประวัติผสู ้ อบบัญชี
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
10. แบบขอรับรายงานประจาปี 2564 (One Report)
11. การส่ งคาถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันศุ กร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00
น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น 3 บริ ษัท ซี ฟโก้ จากัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุ เรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชั น
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2564 เมื่ อวัน ที่ 22 เมษายน 2564 โดยบริ ษ ัท ได้จดั ท า
รายงานการประชุ มแล้วเสร็ จและเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.seafco.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 28 เมษายน 2564 ไม่
ปรากฏว่ามีผใู ้ ดคัดค้าน หรื อแก้ไขใดๆ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564
มีความถูกต้องครบถ้วนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.)
การลงมติ
มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

1

วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่ งได้จดั ส่ ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสามารถกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
1. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิของส่ วนผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ ในปี 2564 เท่ากับ 56.64 ล้านบาท ในปี
2563 กาไรสุ ทธิ เท่ากับ 154.41 ล้านบาท ลดลง 211.06 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 136.68 , อัตราขาดทุนสุ ทธิ ของปี 2564
เท่ากับร้อยละ 3.95 และปี 2563 กาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ 6.03 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ มีรายได้หลักของปี 2564 เท่ากับ 1,435.45 ล้านบาท ในปี 2563 เท่ากับ 2,559.91 ล้าน
บาท ลดลง 1,124.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 43.93
3. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนรับจ้างของปี 2564 เท่ากับ 1,404.32 ล้านบาท ในปี 2563 เท่ากับ 2,214.45
ล้านบาท ลดลง 810.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 36.58
4. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ กาไรขั้นต้นของปี 2564 เท่ากับ 31.13 ล้านบาท ในปี 2563 เท่ากับ 345.46 ล้านบาท
ลดลง 314.33 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 90.99, อัตรากาไรขั้นต้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 2.17 และ 13.49
5. ในงบการเงินรวมบริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในบริ หารและต้นทุนทางการเงิน ของปี 2564 เท่ากับ 140.83 ล้านบาท ใน
ปี 2563 เท่ากับ 150.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.58 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.37
บริ ษทั ฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งได้ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
รับทราบโดยไม่ตอ้ งลงมติ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2.)
การลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 3
พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2564 (One Report) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัดแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ซึ่ งได้ผ่ านการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2.)
การลงมติ
มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกาไรและงดการจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
และสารองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานปกติของบริ ษทั อย่างมี นัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อาจกาหนดให้มีการจ่ายปั นผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ หากบริ ษทั มีความจาเป็ นที่
จะต้องนาเงินกาไรสุ ทธิดงั กล่าวไปใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริ ษทั
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผล
2563
2564
1. กาไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
154,838,948
(56,641,192)
2.จานวนหุน้ (หุน้ )
739,707,908
739,707,908
3. มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุน้ )
0.50
0.50
4.อัตราจ่ายเงินปันผล
4.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
0.10
4.2 หุน้ ปันผล (บาท)
รวม
0.10
5.จานวนเงินปันผลจ่าย(บาท)*
73,970,790.80
6. ร้อยละต่อกาไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
47.77
*ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายปั นผล และไม่
สามารถทาการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เนื่องจากขาดทุนสุ ทธิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2564 และงดการ
จ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการรวมของบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ
การลงมติ
มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 13 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี โดยให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ ซึ่ งอาจถูกเลือกเข้ามา
ดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 นี้ กรรมการที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง แต่มีกรรมการ 2 ท่านไม่ประสงค์เป็ นกรรมการในวาระต่อไป คือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์ และ
นายนิรันดร อัคราพิทกั ษ์ จึงเหลือกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้ามาใหม่ดงั นี้
1. นายศิวะ แสงมณี
2. นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์
3. นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพนั ธ์
จากการที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผถู ้ ือ
หุ้นรายใดเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการที่เสนอชื่ อ
พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่การดาเนิน งานของบริ ษทั ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญในงานแล้ว ได้มีมติเห็ นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง
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ในส่ วนของกรรมการที่ไม่ประสงค์เป็ นกรรมการในวาระต่อไป จานวน 2 ท่าน พิจารณาแล้วไม่แต่งตั้งบุคคลอื่น
เข้ามาแทนที่
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อได้พิจารณาอย่างระมัดระวังแล้ว เห็น
ควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายศิวะ แสงมณี , นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์, นาย
ณั ฐฐพันธ์ ทัศนนิ พ นั ธ์ กรรมการที่ พ น้ ตาแหน่ งตามวาระกลับ เข้ามาดารงตาแหน่ งกรรมการต่ อไปอี กวาระหนึ่ ง ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอมา (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6.)
การลงมติ
มติในวาระนี้ตอ้ งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 6
พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เดิ มจานวนกรรมการมีอยู่ 15 ท่าน ได้มีการลาออกจากการเป็ นกรรมการจานวน 4 ท่าน และ
กรรมการที่ครบวาระไม่ประสงค์กลับเข้ามาใหม่จานวน 2 ท่าน รวมเป็ น 6 ท่าน ได้มีการพิจารณาแล้วไม่แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่เข้ามาทดแทน ทาให้เหลือกรรมการจานวนทั้งสิ้ น 9 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 44.44
ของจานวนกรรมการ และกรรมการที่เป็ นผูห้ ญิงจานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
จากการที่คณะกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านได้ดารงตาแหน่งมาเกิน 9 ปี เพื่อให้เป็ นไปตามการบริ หารกิจการที่ดี
ทั้ง 3 ท่านจึงขอลาออกจากตาแหน่งและไม่ขอรับตาแหน่งอีกในวาระต่อไป โดยมีผลในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 นี้
และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วไม่แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้ามาแทน จึงทาให้กรรมการอิสระเหลืออยู่ 4 ท่าน และ
เพื่อให้เป็ นไปตามการบริ หารกิจการที่ดีจะต้องมีกรรมการอิสระจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3 ท่านจึงขอลาออกและไม่ขอกลับเข้ามาเป็ นกรรมการในวาระต่อไป เพื่อที่จะทาให้จานวนคณะกรรมการเหลือ 9 ท่าน โดยที่
เป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริ หาร 5 ท่าน เพื่อให้เป็ นไปตามการบริ หารกิจการที่ดี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการ
การลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทเรื่ องผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน และให้ทนั ต่อเหตุการณ์จึงจาเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับ
บริ ษทั ในหมวดที่ 3 ข้อ 11 วรรค 4 เฉพาะในส่ วนของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อร่ วมกันประทับตราสาคัญของบริ ษทั จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นดังนี้
ให้กรรมการสองคนเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั หรื อให้กรรมการหนึ่งคน
เป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั เฉพาะในเรื่ องดังต่อไปนี้
ก. การยื่นเอกสารและดาเนิ นการใดๆ กับกระทรวงพาณิ ชย์และหน่ วยงานราชการในสังกัดกระทรวง
พาณิ ชย์
ข. การยื่นเอกสารและดาเนิ นการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่ วยงานราชการในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
ค. การยืน่ เอกสารและดาเนินการใดๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
ง. การยื่ น เอกสารและด าเนิ น การใดๆ กับ กระทรวงมหาดไทยและหน่ ว ยงานราชการในสั ง กัด
กระทรวงมหาดไทย
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จ. การยื่ น เอกสารและด าเนิ น การใดๆ กั บ กรุ งเทพมหานครและหน่ ว ยงานราชการในสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร
ฉ. การยื่นเอกสารและดาเนิ นการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณี ทรัพย์สินของบริ ษทั สู ญหายต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ
ช. การดาเนิ นการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การน้ าประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ไปรษณี ย ์ และอินเตอร์ เน็ต ในเรื่ องการยื่น
ขออนุ ญาตต่างๆ การโอนสิ ทธิ และรับโอนสิ ทธิ การวางเงินหรื อการขอรับเงินประกันคืน การโอน
และการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ าประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ไปรษณี ย ์ และอินเตอร์เน็ต
ซ. การลงนามในเอกสารใบแจ้งหนี้, การเรี ยกเก็บเงิน, ใบเสร็ จรับเงิน
โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอานาจกาหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ที่ กรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาหรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อเป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น พิจารณาให้บริ ษทั แก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั เรื่ องผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
การลงมติ
มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้น
ที่มาประชุม
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติแก้ ไขชื่ อผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ให้ แ ก้ไขข้อ บังคับ ในวาระที่ ผ่านมา จึ งจ าเป็ นต้อ งแก้ไ ขชื่ อ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ให้สอดคล้องกัน เป็ นดังนี้
1. นายณรงค์ ทัศนนิ พนั ธ์ , นายเผด็จ รุ จิขจรเดช, นายกมล สิ งห์โตแก้ว, นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิ พนั ธ์ , นาย
ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพนั ธ์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
2. นายณรงค์ ทัศนนิ พนั ธ์ , นายเผด็จ รุ จิขจรเดช, นายกมล สิ งห์โตแก้ว, นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิ พนั ธ์ , นาย
ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพนั ธ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั เฉพาะในเรื่ องดังต่อไปนี้
ก. การยื่นเอกสารและดาเนิ นการใดๆ กับกระทรวงพาณิ ชย์และหน่ วยงานราชการในสังกัดกระทรวง
พาณิ ชย์
ข. การยื่นเอกสารและดาเนิ นการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่ วยงานราชการในสังกัดกระทรวง
แรงงาน
ค. การยืน่ เอกสารและดาเนินการใดๆ กับกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร
ง. การยื่ น เอกสารและด าเนิ น การใดๆ กับ กระทรวงมหาดไทยและหน่ ว ยงานราชการในสั ง กัด
กระทรวงมหาดไทย
จ. การยื่ น เอกสารและด าเนิ น การใดๆ กั บ กรุ งเทพมหานครและหน่ ว ยงานราชการในสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร
ฉ. การยื่นเอกสารและดาเนิ นการร้องทุกข์ แจ้งความในกรณี ทรัพย์สินของบริ ษทั สู ญหายต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ
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ช. การดาเนิ นการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การน้ าประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ไปรษณี ย ์ และอินเตอร์ เน็ต ในเรื่ องการยื่น
ขออนุ ญาตต่างๆ การโอนสิ ทธิ และรับโอนสิ ทธิ การวางเงินหรื อการขอรับเงินประกันคืน การโอน
และการรับโอนเงินประกันคืนเกี่ยวกับน้ าประปา ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ไปรษณี ย ์ และอินเตอร์เน็ต
ซ. การลงนามในเอกสารใบแจ้งหนี้, การเรี ยกเก็บเงิน, ใบเสร็ จรับเงิน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า แม้คณะกรรมการจะมีอานาจในการกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ แต่เพื่อให้การแก้ไขดังกล่าวเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
จึงเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุ มตั ิ แก้ไขชื่ อผูม้ ี อานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั
การลงมติ
มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการจัดอยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิดชอบ กรรมการที่ ได้รับ มอบหมายหน้าที่ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น เป็ นสมาชิ กของ
คณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม โดยที่กรรมการทุกท่านยินดีปฏิบตั ิงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในส่ วนของ
กรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารด้วยจะไม่มี ผลตอบแทนในรู ป ของกรรมการ จะได้รับ เพี ยงค่าเบี้ ยประชุ ม (ค่ าเดิ นทาง)เท่ านั้น
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย
1.1 รายได้ต่อเดือน
1.2 ค่าเดินทาง (ค่าเบี้ยประชุม) ต่อครั้งการเดินทางที่มีการประชุม
1.3 โบนัส (ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการในแต่ละปี )
1.4 ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็ นตัวเงิน โดยได้มีการทาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ D&O
ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษ ัท ที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารร่ วมกับ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนร่ วมกัน เป็ นผู ้
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาจากแบบฟอร์ มการประเมินผลงาน รวมทั้งพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษทั การดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบกับสภาวการณ์
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่ งจะนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั โดยดูจากข้อมูลปั จจุบนั เทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปั จจัย
ต่างๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุ รกิ จโดยพิ จารณาจากร้ อยละ EBITDA ON OPERATING ASSETS ซึ่ งจะมี การ
ตั้งเป้าหมาย เพื่อกาหนดค่าร้อยละของ EBITDA ในทุกๆปี เพื่อการประเมินเปรี ยบเทียบ
2. เปรี ยบเทียบผลประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดาเนินงานให้ดีข้ ึนในแต่ละปี
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4. การพิจารณาค่าตอบแทนในระยะยาว จะมีการกาหนดาการเติบโตของธุ รกิ จในรอบ 3 ปี ถึง 5 ปี โดยมี
การกาหนดอัตราการเติบโตเป้าหมายไว้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา รวมทั้งผลประกอบการของธุ รกิจโดย
ใช้อตั รา EBITDA ON OPERATING ASSETS เป็ นเป้าหมายด้วย
3. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ หารด้านทรัพยากรบุคคล จัดทาแบบประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารแล้วรวบรวมให้กบั ประธาน
กรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาคู่กบั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สะท้อนการเป็ นบริ ษทั ที่ยงั่ ยืน
โดยพิจารณาจากด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการผลิต รวมทั้งการพัฒนาการทางาน ตัวชี้วดั ด้านความยัง่ ยืนของบริ ษทั ได้แก่
ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยดู ผลของกาไรสุ ทธิ ต่อสิ นทรั พย์ กาไรสุ ท ธิ ต่อส่ วนของเจ้าของ ผลตอบแทน
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเติบโตของรายได้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่ รวมทั้งดูผลตอบแทนของผูถ้ ือ
หุน้ ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนเป็ นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส
2. ค่าตอบแทนอื่น ได้รับเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพในส่ วนของบริ ษทั โดยสมทบในอัตราร้อยละ 3
ของเงินเดือนผูบ้ ริ หาร
3. มีการจัดทาประกันภัยความรับผิดชอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O)ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมกรรมการ
และเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2565 เป็ นดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
2564
2565
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
1.1 ประธานกรรมการบริ ษทั
ต่อเดือน
65,000
65,000
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)
ต่อเดือน
50,000
50,000
1.3 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน
2. ค่ าเบีย้ ประชุม
2.1 กรรมการบริ ษทั (คนละ)
ต่อครั้งการเดินทาง
7,500
5,000
2.2 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร(คนละ)
ต่อครั้งการเดินทาง
1,000
1,000
3. โบนัส
3.1 ประธานกรรมการบริ ษทั
ต่อปี
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)
ต่อปี
3.3 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั (คนละ)
ไม่มี
ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์ อื่นๆ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการดังกล่าว
การลงมติ
ที่มาประชุม

คณะกรรมการเห็ น สมควรน าเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ าตอบแทน
มติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
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วาระที่ 10
พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2565
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชี จาก
บริ ษทั อื่น เพื่อเสนอเข้ามาตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2565 แล้วไม่มีผสู ้ อบบัญชีเสนอเข้ามาทาการตรวจสอบเนื่ องจาก
ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบ อันเนื่ องจากพนักงานของบริ ษทั นั้นมีไม่เพียงพอ เมื่อได้พิจารณาข้อเสนอให้บริ การ
ตรวจสอบของผู ส้ อบบัญ ชี จ ากบริ ษ ัท เอ็ น พี เอส สยาม สอบบัญ ชี จ ากัด ประกอบกับ ได้พิ จ ารณาถึ งความน่ าเชื่ อ ถื อ
ความสามารถในการให้บริ การและการให้คาปรึ กษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา รวมถึงอัตรา
ค่าสอบบัญชีแล้ว และมีมติให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 เพื่อ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2565 ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด ตามรายชื่อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย ดังนี้
รายชื่ อผู้สอบบัญชี
เลขทะเบียน
จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริษัท
- นายณรงค์ หลักฐาน
4700
1
หรื อ - นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒั นกร
4701
หรื อ - นายชัยกฤต วรกิจภรณ์
7326
หรื อ - นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
10356
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่ อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7.)
2. กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษัท
ค่าตอบแทน ปี 2564 ค่าตอบแทน ปี 2565 เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
1,300,000
1,300,000
บริ ษทั ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จากัด
60,000
60,000
บริ ษทั ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จากัด
140,000
140,000
รวมค่าสอบบัญชี
1,500,000
1,500,000
ค่าบริการอื่น
รวมค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1,500,000
1,500,000
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน หรื อนางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั
นกร หรื อนายชัยกฤต วรกิจภรณ์ หรื อนางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า เป็ นผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบ
บัญชีดงั กล่าว
การลงมติ
มติในวาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 11
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นซึ่ งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกาหนดให้
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จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมสามัญประจาปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด(มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนพระยาสุ เรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษทั จะเริ่ มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ มตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็ นต้นไป (แผนที่
แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9.)
อนึ่ งบริ ษทั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ์ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 (RECORD DATE) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)

( นายศิวะ แสงมณี )
ประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501
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