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ท่ี  ทช 2555/121        วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.    สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2554 

2.  รายงานประจําปี 2554 และงบการเงินประจําปี 2554 ซึง่ประกอบด้วยงบดลุ และงบกําไรขาดทนุ

ประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
3.    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 
4.    หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตัิในการประชมุ 
5.    ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

หลงัจากที่ครบกําหนดออกตามวาระ  
6.    แผนท่ีแสดงสถานที่ประชมุ 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้มีมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 ซึง่ประชมุเม่ือ

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 เมษายน 2555 เวลา 9.00 

น. ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ตัง้อยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 

12 เมษายน 2554 ดงัสําเนารายงานการประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. 
ความเหน็คณะกรรมการ การบนัทกึรายงานมีความถกูต้องครบถ้วน จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
วาระที่ 2   รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 มีผลขาดทนุสทุธิ 57.87 

ล้านบาท ขาดทนุลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 1.72 เน่ืองจากรายได้งานโยธาลดลง ซึ่งเป็นงานที่มี

การปรับปรุงประมาณการต้นทนุงานก่อสร้างเพิ่มขึน้ เพ่ือให้ใกล้ความจริง ในปี 2554 มีสินทรัพย์

รวม 1,540.43 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 1.46 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้

ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงในกรณีต่าง ๆ 

โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านต้นทนุงานก่อสร้าง เพ่ือทําการป้องกนัไม่ให้เกิดขึน้หรือถ้าเกิดขึน้ก็ให้มี

ผลกระทบกับบริษัทน้อยท่ีสุด มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากลโดย

คํานงึถงึด้านสิง่แวดล้อม 
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ความเหน็คณะกรรมการ สมควรรับทราบรายงานการดําเนินงานในรอบปี 2554 โดยรายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงาน

ประจําปี 2554 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนีแ้ล้ว 

รายละเอียดท่ีสง่มาด้วย 2. 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
  ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบ

และรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท (นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้ สอบบัญชี ใบอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3104) จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด แล้ว ตาม

รายละเอียดท่ีสง่มาด้วย 2. และมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

  2552 
2009 

2553 
2010 

2554 
2011 

รายได้รวม  / Total Revenue ล้านบาท  / 
Million Baht 

1,827 1,447 1,577 

รายได้จากการรับจ้าง / Income from hire 

work 

ล้านบาท  / 
Million Baht 

1,804 1,439 1,570 

กําไรขัน้ต้น / Gross Profit ล้านบาท  / 
Million Baht 

177 78 88 

กําไรสทุธิ / Net Profit ล้านบาท  / 
Million Baht 

52 (59) (58) 

สนิทรัพย์รวม / Total assets ล้านบาท  / 
Million Baht 

1,640 1,518 1,540 

หนีส้นิรวม / Total liabilities ล้านบาท  / 
Million Baht 

986 934 1,030 

สว่นของผู้ ถือหุ้น / Shareholders’ Equity ล้านบาท  / 
Million Baht 

654 584 510 

อตัรากําไรขัน้ต้น /  Gross Margin (%) 10 5 6 

อตัรากําไรสทุธิ /  Net profit margin (%) 3 (4) (4) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม / 

Return on Assets 

(%) 6 (2) (1) 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น / 

Return on Equity 

(%) 8 (10) (11) 

กําไรตอ่หุ้น / Earning per share บาท 0.24 (0.27) (0.27) 

ราคาตามบญัชีตอ่หุ้น / Book value per 

share 

บาท 3.04 2.72 2.37 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรอนมุตัิงบดลุ และงบกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 และงดการจ่ายเงนิปันผล  
  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ หลงัจากหกัเงินสํารอง

ต่าง ๆ ตามท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ กําไรสทุธิท่ีจะนํามาพิจารณาจ่ายเงินปันผลมาจากงบการเงิน
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รวมของบริษัท แต่ผลประกอบการรวมของบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แล้วมีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล และไม่สามารถทําการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีเน่ืองจาก

ขาดทนุสทุธิ 

ความเหน็คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2554 และงดการจ่ายเงินปันผล 

เน่ืองจากผลประกอบการรวมของบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามอตัรา 1 

ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ดงันัน้กรรมการที่ครบตามวาระ เทา่กบั 3 ทา่น คือ 
  1.  นายสมควร มสูกิอินทร์  กรรมการอิสระ 
      กรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์  รองประธานกรรมการ   

      กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  3.  Mr. Zaw Zaw Aye   กรรมการบริษัท 
 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ฝ่ายวิศวกรรมและวิจยั-

พฒันา 
  บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี

คณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่

ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การดําเนิน 

งานของบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในงานแล้ว คณะกรรมการ

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในกรณีนี  ้ได้เสนอให้เลือก

กรรมการ 3 ท่าน ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

หนึง่  โดยมีรายละเอียดประวตัิและผลงานของ 3 ทา่น ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5. 
ความเหน็คณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณา เลือกตัง้

กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระดงักลา่วให้กลบัดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก

วาระหนึ่ง เน่ืองด้วยบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด

ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัถดัจากวนัประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2555  เป็นต้นไป  ผู้ ถือหุ้ นสมควรเลือกกรรมการท่ีพ้นวาระกลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

 
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
  คณะกรรมการเห็นสมควร ท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ

กําหนดคา่เบีย้ประชมุกรรมการ และคา่ตอบแทนเป็นรายปี ประจําปี 2555 ซึง่เท่ากบัปี 2554 ตาม 

รายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ปี 
2553 2554 2555 

รศ.ดร.สมชาย  
ภคภาสน์วิวฒัน์ 

กรรมการอิสระ 640,000 640,000 640,000 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณุสมควร วฒักีกลุ กรรมการอิสระ 480,000 480,000 480,000 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน 

คณุสมควร มสูกิอินทร์ กรรมการอิสระ 480,000 480,000 480,000 

กรรมการตรวจสอบ 

คณุทชัชะพงศ์  
ประเวศวรารัตน์ 

ประธานกรรมการ 360,000 360,000 360,000 

คณุณรงค์ ทศันนิพนัธ์ รองประธานกรรมการ 300,000 300,000 300,000 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

คณุทรงศกัดิ์  
วิสทุธิพิทกัษ์กลุ 

กรรมการบริษัท 300,000 - - 
กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่

ฝ่ายโครงสร้าง 

คณุเผดจ็ รุจิขจรเดช กรรมการบริษัท 220,000 220,000 220,000 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง    

 กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่

ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะและ

กําแพงกนัดิน 

   

คณุกมล สงิห์โตแก้ว กรรมการบริษัท 220,000 220,000 220,000 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่

ฝ่ายโครงการพิเศษ 

คณุณฐัฐวรรณ 
ทศันนิพนัธ์ 

กรรมการบริษัท 200,000 200,000 200,000 

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่

ฝ่ายอํานวยการ 
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ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมกรรมการ (ต่อ) 

รายช่ือ ตาํแหน่ง ปี 
2553 2554 2555 

Mr. Zaw Zaw Aye กรรมการบริษัท - 220,000 220,000 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ฝ่าย

วิศวกรรมและวิจยัพฒันา 

  3,200,000 3,120,000 3,120,000 

ความเหน็คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการดงักลา่ว 

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2555 
  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว 

เหน็สมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ อ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ตาม

รายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้
-  นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์   เลขทะเบียน  3104     
หรือ 
-  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  เลขทะเบียน  5599 

2. กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

บริษัท ช่ือผู้สอบบัญชี 
ค่าสอบบัญชี 

ปี 2554 
ค่าสอบบัญชี 

ปี 2555 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 1,250,000 1,250,000 

บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ 

จํากดั 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 60,000 170,000 

บริษัท ซีฟโก้ และประยรูชยั 

(1984) ร่วมค้า จํากดั 
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 60,000 60,000 

SEAFCO-RYOBI PTE., LTD. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 220,000 - 

กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และ

ประยรูชยั (1984) จํากดั 

นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 60,000 60,000 

กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 220,000 110,000 

 1,870,000 1,650,000 

ความเหน็คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี

ดงักลา่ว 
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วาระที่ 8 พจิารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 
  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัททัง้หมดจํานวน 

64,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนที่ผู้

ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยู ่จํานวน 21,500,000 หุ้น และประชาชนทัว่ไปจํานวน 43,000,000 หุ้น  
ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในคราว

เดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบคุคลใดก่อนหรือทกุกลุ่มบคุคลรวมกนั

ในคราวเดียวกนัก็ได้ โดยทนุชําระแล้วในสว่นท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว ณ 

วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจํานวนรวมเท่ากับ 64,500,000 หุ้น และหาก

จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 

ของทุนชําระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจํานวนรวมเท่ากับ 

43,000,000 หุ้น รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและ

เง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน 

ความเหน็คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate)  
 
วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกําหนดให้ 

 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัประจําปี 2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. 

ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ตัง้อยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนท่ีแสดงสถานที่ประชมุ

ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6) 

  
อนึ่งบริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 (RECORD DATE) ในวนั

พฤหสับดีท่ี 15 มีนาคม 2555 และกําหนดปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ท่ี 16 มีนาคม 2555 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

     
 
 
 
 
เลขานกุารคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ตอ่ 501 

(นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์) 

ประธานกรรมการ 


