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ท่ี  ทช 2556/080  วนัท่ี 11 มีนาคม 2556 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2555 

2.   รายงานประจําปี 2555 และงบการเงินประจําปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบกําไรขาดทุน
ประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

3.  รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ให้แก่กรรมการและพนกังานของ
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั(มหาชน) (โครงการ ESOP-2) 

4.  ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 
6.  หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบติัในการประชมุ 
7.     ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้เพิ่มและกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

หลงัจากท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  
8.  ประวติับคุคลผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 
9.     แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้มีมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 ได้มีมติให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน 2556 เวลา 9.00
น. ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ตัง้อยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 เม่ือวนัท่ี 
12 เมษายน 2555 ดงัสําเนารายงานการประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. 

ความเหน็คณะกรรมการ การบนัทกึรายงานมีความถกูต้องครบถ้วน จงึเห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
วาระที่ 2   พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มีกําไรสทุธิ 145.65 ล้าน
บาท ในปี 2554 มีผลขาดทุนสุทธิ 57.87 ล้านบาท ทําให้กําไรสุทธิของปี 2555 เพิ่มขึน้จากปี 
2554 ร้อยละ 351.69 เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทฯได้ทําการบนัทึกผลขาดทนุของงานโครงสร้าง
ไว้แล้วทัง้หมด และในปี 2555 บริษัทฯสามารถส่งผลงานในงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกนัดินได้
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สงูกว่าปี 2554 รวมทัง้บริษัทสามารถบริหารและควบคมุค่าใช้จ่ายได้ดีขึน้ ในปี 2555 มีสินทรัพย์
รวม 1,543.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 0.19 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้
ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคํานึงถึงการบริหารความเส่ียงในกรณีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะความเส่ียงด้านต้นทนุงานก่อสร้าง เพ่ือทําการป้องกนัไม่ให้เกิดขึน้หรือถ้าเกิดขึน้ก็ให้มี
ผลกระทบกับบริษัทน้อยท่ีสุด มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากลโดย
คํานงึถงึด้านสิง่แวดล้อม  

ความเหน็คณะกรรมการ สมควรรับทราบรายงานการดําเนินงานในรอบปี 2555 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2555 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนีแ้ล้ว 
รายละเอียดท่ีสง่มาด้วย 2. 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
  ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผ่านการตรวจสอบ

และรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท (นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้ สอบบัญชี ใบอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3104) จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด แล้ว ตาม
รายละเอียดท่ีสง่มาด้วย 2. และมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

  2553 2554 2555 

รายได้รวม   ล้านบาท   1,447 1,577 1,542 
รายได้จากการรับจ้าง ล้านบาท   1,439 1,570 1,523 
กําไรขัน้ต้น  ล้านบาท   78 88 265 
กําไรสทุธิ  ล้านบาท   (59) (58) 146 
สนิทรัพย์รวม  ล้านบาท   1,518 1,540 1,543 
หนีส้นิรวม  ล้านบาท   934 1,030 888 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  ล้านบาท   584 510 656 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 1.60 2.02 1.35 
อตัรากําไรขัน้ต้น  (%) 5 6 17 
อตัรากําไรสทุธิ  (%) (4) (4) 10 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม  (%) (2) (1) 11 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  (%) (10) (11) 22 
กําไรตอ่หุ้น  บาท (0.27) (0.27) 0.68 
ราคาตามบญัชีตอ่หุ้น  บาท 2.72 2.37 3.05 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ควรอนมุติังบดลุ และงบกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2555 
  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว หากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้มีการจ่ายปันผลในอตัรา
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น้อยกวา่อตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสทุธิดงักลา่วไปใช้
เพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัท 

ทัง้นี ้ในปี 2555 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิเป็นจํานวน
เงิน 130 ล้านบาท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับ
การดําเนินงานตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยบริษัทฯ กําหนด
จ่ายเงินปันผลดงันี ้

1. บริษัทฯ ตัง้สํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนเงิน 2,357,865.81 บาท ทําให้กําไร
สทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายคงเหลือ 128,334,701.83 บาท ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 
50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว ส่งผลให้มีการจ่ายเงิน
ปันผลสําหรับปี 2555 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 64,167,350.92 บาท 

2. จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 ดงันี ้
(1) จ่ายเป็นหุ้ นปันผลในอัตรา 4 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 

1.00 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้น
ละ 0.25000000 บาท 

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02777777 บาท เพ่ือรองรับการหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.27777777 บาท และคิดเป็นการจ่ายปันผลทัง้ปีจํานวน 59,722,222 
บาท หรือ 0.27777777 บาทตอ่หุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขัน้ต่ํา
และจ่ายเงินปันผล โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 24 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีเปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 25 เมษายน 2556 และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556  

  

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 
ตามท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 ได้มีการอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบ

อํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ทัง้หมดจํานวน 
64,500,000 หุ้น การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุนีใ้ห้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีในครัง้ถดัไปหรือภายในวนัท่ีกฎหมายกําหนด ขณะนีบ้ริษัทฯ ไม่ได้ดําเนินการอย่างใด 
เพราะบริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนพอใช้จ่ายจึงไม่จําเป็นต้องทําการเพิ่มทุน จึงทําให้การอนุมติั
เพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ไปหมดอายลุง 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเพ่ือให้การบริหารงานด้านเงินทนุหมนุเวียนมีความคลอ่งตวั
หากบริษัทต้องการเงินทนุเพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจ จึงเห็นควรอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัททัง้หมดจํานวน 64,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
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เดิมตามสดัส่วนจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ จํานวน 21,500,000 หุ้น และประชาชนทัว่ไป
จํานวน 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 วนัและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและ
เง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน 

ความเหน็คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate)  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP-2) 
    เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุใน 2 ปีท่ีผ่านมา ดงันัน้เพ่ือเป็นการสร้างความ

มัน่ใจให้กบักรรมการและพนกังานของบริษัท บริษัทจงึเหน็สมควรเสนอให้มีการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทโดยไม่คิด
มลูค่า เพ่ือเป็นผลตอบแทนในการปฏิบติังานและเป็นแรงจงูใจกรรมการและพนกังานให้มีความ
ตัง้ใจในการทํางานและสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและให้กรรมการและพนกังานมีส่วนร่วม
ในการเป็นเจ้าของบริษัท ทําให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ ถือหุ้ น คือการสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทฯ เป็นสําคญั และยงัรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ทํางานกบั
บริษัท ตอ่ไปในระยะยาว โดยรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ตอ่กรรมการและพนกังานของบริษัท ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3. 

    จึงเห็นควรให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 2” หรือ SEAFCO-ESOP2”) จํานวน 10,000,000 หน่วย โดยไม่คิด

มลูค่า (ตามโครงการ ESOP-2) ตามรายละเอียดในโครงการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัตอ่กรรมการและพนกังานของบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณามีมติอนมุติัให้ออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท
โดยไมคิ่ดมลูคา่ (ตามโครงการ ESOP-2) ตามท่ีประธานฯเสนอ 
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วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ

อาํนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานตามโครงการ ESOP-2 และเพ่ือ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

    ตามท่ีมีการพิจารณาอนมุติัจ่ายปันผลประจําปี 2555 เป็นหุ้นปันผลในอตัรา 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท จํานวน 53,750,000 หุ้น การออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 10,000,000  หุ้นและการ

เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 64,500,000 หุ้น จึงทําให้ต้องเพ่ิมทนุ
จดทะเบียนของบริษัทรวมเป็นจํานวน 128,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 
128,250,000 บาท จากเดิมจํานวน 215,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 343,250,000 
บาท หรือคิดเป็นจํานวนหุ้น 343,250,000 หุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้บริษัทเพิ่มทนุจด
ทะเบียนอีกจํานวน 128,250,000 บาท จากเดิมจํานวน 215,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ทัง้สิน้ 343,250,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จํานวน 128,250,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท  

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
    เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนมุติัแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เป็นดงันี ้

    ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน 343,250,000 บาท  (สามร้อยส่ีสบิสามล้านสองแสน 
   ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
     แบง่ออกเป็น 343,250,000 หุ้น  (สามร้อยส่ีสบิสามล้านสองแสนห้า 
   หม่ืนหุ้น) 
     มลูคา่หุ้นละ              1.00 บาท  (หนึง่บาท) 
     โดยแบง่ออกเป็น 
     หุ้นสามญั 343,250,000 หุ้น    (สามร้อยส่ีสบิสามล้านสองแสนห้า 
   หม่ืนหุ้น)  
     หุ้นบริุมสทิธิ            -ไมมี่-  หุ้น   (-) 
    ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําหรือดําเนินการ
ใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
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วาระที่ 9   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
    จากท่ีบริษัทได้มีมติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นตาม

วาระท่ี 4 บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 
53,750,000 หุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัให้บริษัทฯ จดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจํานวน 53,750,000 หุ้นเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 
วาระที่ 10   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานตาม

โครงการ ESOP-2 
    จากการท่ีบริษัทได้มีมติเร่ืองอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่

กรรมการและพนกังานของบริษัท (โครงการ ESOP-2) ตามวาระท่ี 6 นัน้ บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่

กรรมการและพนกังานตามโครงการ ESOP-2 
    คณะกรรมการบริษัทจงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

เพ่ือการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังาน
ตามโครงการ ESOP-2 จํานวน 10,000,000 หุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนมุติันําเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัให้
บริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 10,000,000 หุ้นเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการและพนกังานตามโครงการ ESOP-2 

 
วาระที่ 11  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ

อาํนาจทั่วไป (General Mandate) 
    จากการท่ีบริษัทได้มีมติเร่ืองอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป 

(General Mandate) ตามวาระท่ี 5 นัน้ บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว 

    คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 64,500,000 หุ้น 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนมุติันําเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติัให้

บริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 64,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจ
ทัว่ไป (General Mandate) 
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วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทที่ลาออกหรือถูกให้ออกและได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิคืน
ให้แก่บริษัทมาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอ่ืน ๆ ต่อไป 

    คณะกรรมการบริหารเห็นว่า ในกรณีท่ีมีกรรมการหรือพนกังานของบริษัทท่ีลาออกหรือ
ถกูให้ออก ให้คณะกรรมการบริหารสามารถนําใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการหรือพนกังานของ
บริษัทท่ีลาออกหรือถูกให้ออกและได้ส่งมอบใบสําคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่บริษัทมาจดัสรรให้แก่
พนกังานรายอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

    ดังนัน้จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนํา
ใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการหรือพนกังานของบริษัทท่ีลาออกหรือถกูให้ออกและได้ส่งมอบ
ใบสําคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่บริษัทมาจดัสรรให้แก่พนกังานรายอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ
บริหารสามารถนําใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการหรือพนกังานของบริษัทท่ีลาออกหรือถกูให้
ออกและได้สง่มอบใบสําคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่บริษัท มาจดัสรรให้แก่พนกังานรายอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

 
วาระที่ 13   พจิารณาอนุมัตนิโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

   ตามท่ีเดิมบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลดงันี ้  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว  หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยั
ต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการ
ขยายงาน เป็นต้น ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น หรือ 
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

   เห็นควรแก้ไขเป็น  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 
ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว  หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปัน
ผลให้นําปัจจัยต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพ
คล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหุ้น หรือ ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

   เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทําการจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้มากย่ิงขึน้ 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรอนมุติัเพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัแก้ไขนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลให้ดีย่ิงขึน้  

 
วาระที่ 14 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระตามอตัรา 1 

ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ดงันัน้กรรมการท่ีครบตามวาระ เทา่กบั 3 ทา่น คือ 
  1.  รศ.ดร.สมชาย ภคัภาสน์วิวฒัน์ กรรมการอิสระ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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  2.  นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ ประธานกรรมการ   
  3.  นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมการบริษัท 
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
  บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี

คณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เม่ือ
วันท่ี 31 มกราคม 2556 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญและเสนอช่ือ
กรรมการเข้ามา ทางคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้กรรมการท่ีพ้น
วาระกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานของ 3 ท่าน 

ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7. และเพ่ือการบริหารงานท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีย่ิงขึน้ คณุทชัชะพงศ์ 
ประเวศวรารัตน์  (ประธานบริษัท) ได้ขอลาออกจากตําแหน่งประธานบริษัท  และเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการอิสระขึน้เป็นประธานกรรมการบริษัทแทน คณะกรรมการ จึง
เสนอแต่งตัง้รศ.ดร.สมชาย ภคัภาสน์วิวฒัน์ ซึง่เป็นประธานกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
บริษัทอีกตําแหน่งหนึง่ 

ความเหน็คณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณา เลือกตัง้
กรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระดงักลา่วให้กลบัดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง เน่ืองด้วยบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัถดัจากวนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2556  เป็นต้นไป  ผู้ ถือหุ้ นสมควรเลือกกรรมการท่ีพ้นวาระกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ 

 
วาระที่ 15   พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระเพิ่มอีกตาํแหน่ง 
  เ พ่ือให้การบริหารงานของบริษัทมีธรรมภิบาลท่ีดี  คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการสรรหา จึงเห็นสมควรเพิ่มกรรมการอิสระเพิ่มอีกหนึ่งตําแหน่ง จากเดิมมีอยู่ 3 
ตําแหน่งเป็น 4 ตําแหน่ง ซึ่งจะทําให้กรรมการบริษัทจากเดิมมี 9 ตําแหน่ง เพิ่มเป็น 10 ตําแหน่ง 
โดยจะเป็นกรรมการอิสระ 4 ตําแหน่ง และกรรมการจากผู้ บริหารอีก 6 ตําแหน่ง ในการนี ้
คณะกรรมการสรรหา ซึง่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้นายศิวะ แสงมณี ผู้ซึง่มีคณุสมบติั
เหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ (คุณสมบัติตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8) ซึ่งจะดํารง
ตําแหน่ง 3 ปีนบัตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นไป  

ความเหน็คณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  พิจารณาแต่งตัง้นาย
ศิวะ แสงมณี เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีกตําแหน่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใน
ตําแหน่งดงักลา่ว 

 
วาระที่ 16   พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติักําหนด

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการในปี 2555 ท่ีได้กําหนดไว้ ในส่วนของ
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กรรมการอิสระจะได้รับรวม 3 ท่านเท่ากบั 1,600,000 บาท และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารเท่ากบั 
1,520,000 บาท ซึง่ในปี 2556 ได้เปล่ียนแปลงดงันี ้ 

1. คา่ตอบแทนรายเดือน 

- ประธานกรรมการบริษัท   ได้รับ 65,000 บาทตอ่เดือน 

- กรรมการอิสระ(คนละ)   50,000 บาทตอ่เดือน 

- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 

2. คา่เบีย้ประชมุ 

-   กรรมการบริษัท(คนละ)    5,000 บาทตอ่ครัง้ 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการดงักลา่ว 
 
วาระที่ 17 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํหรับปี 2556 
  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว 

เหน็สมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาดงันี ้
1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ อ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ตาม

รายช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้
-  นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์   เลขทะเบียน  2982 
หรือ 
-  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   เลขทะเบียน  5599 

2. กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี 

ปี 2555 
ค่าสอบบัญชี 

ปี 2556 
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 1,250,000 1,300,000 
บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 170,000 110,000 
บริษัท ซีฟโก้ และประยรูชยั (1984) ร่วมค้า จํากดั 60,000 - 
กิจการร่วมค้าซีฟโก้ และประยรูชยั (1984) จํากดั 60,000 60,000 
กิจการร่วมค้าศรีนครินทร์ 110,000 85,000 
 1,870,000 1,555,000 

ความเหน็คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี โดยตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2555 นางวิไลรัตน์ 
โรจน์นครินทร์ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปี ดงันัน้ในปี 2556 จึงเปล่ียนเป็นนาง
สวุิมล กฤตยาเกียรณ์ และกําหนดคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชีดงักลา่ว 

 
วาระที่ 18 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกําหนดให้ 
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 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัประจําปี 2556 ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ตัง้อยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ
ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 9.) 
 อนึง่บริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธ์ิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 (RECORD DATE) ในวนัศกุร์
ท่ี 15 มีนาคม 2556 และกําหนดปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัจนัทร์ท่ี 18 มีนาคม 2556 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
     
 
 
 
 
เลขานกุารคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ตอ่ 501 

(นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์) 
ประธานกรรมการ 


