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ที่  ทช 2554/138        วันที่ 8 มีนาคม 2554 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2554 
เรียน ทานผูถือหุน 
 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 

2.  รายงานประจําป 2553 และงบการเงินประจําป 2553 ซึ่งประกอบดวยงบดุล และงบกําไรขาดทุน

ประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
3.    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.) 
4.    หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม 
5.    ประวัติคณะกรรมการที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง กลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

หลังจากที่ครบกําหนดออกตามวาระ และประวัติกรรมการที่แตงตั้งเพิ่มแทนกรรมการที่ลาออก 

6.    แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุม บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ตั้งอยูเลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เมื่อ

วันที่ 8 เมษายน 2553 ดังสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 1. 
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนนิงานประจําป 2553 

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัท และบริษัทยอยในป 2553 มีผลขาดทุนสุทธิ 58.88 

ลานบาท ลดลงจากป 2552 รอยละ 110.39 เนื่องมาจากบริษัทสงมอบงานชากวากําหนด และ

มีการประมาณตนทุนการกอสรางเพิ่มขึ้นใหม เพื่อใหใกลความเปนจริง ในป 2553 มีสินทรัพย

รวม 1,518.20 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2552 รอยละ 7.43 บริษัทและบริษัทยอยไดให

ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงในกรณีตาง ๆ เพื่อ

ทําการปองกันไมใหเกิดขึ้นหรือถาเกิดขึ้นก็ใหมีผลกระทบกับบริษัทนอยที่สุด มีการพัฒนาและ

วิจัยการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากลโดยคํานึงถึงดานสิ่งแวดลอม 
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ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรับทราบรายงานการดําเนินงานในรอบป 2553 โดยรายละเอียดปรากฎอยูในรายงาน

ประจําป 2553 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แลว 

รายละเอียดที่สงมาดวย 2. 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
  ซึ่งผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผานการตรวจสอบ

และรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท (นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชี ใบอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 3104) จากสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. แลว ตามรายละเอียดที่สงมาดวย 2. 
และมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

  2551 
2008 

2552 
2009 

2553 
2010 

รายไดรวม  / Total Revenue ลานบาท  / 
Million Baht 

1,622 1,827 1,461 

รายไดจากการรับจาง / Income from hire 

work 

ลานบาท  / 
Million Baht 

1,610 1,804 1,454 

กําไรขั้นตน / Gross Profit ลานบาท  / 
Million Baht 

124 177 71 

กําไรสุทธิ / Net Profit ลานบาท  / 
Million Baht 

12 52 (59) 

สินทรัพยรวม / Total assets ลานบาท  / 
Million Baht 

1,501 1,640 1,518 

หนี้สินรวม / Total liabilities ลานบาท  / 
Million Baht 

898 986 934 

สวนของผูถือหุน / Shareholders’ Equity ลานบาท  / 
Million Baht 

603 654 584 

อัตรากําไรขั้นตน /  Gross Margin (%) 8 10 5 

อัตรากําไรสุทธิ /  Net profit margin (%) 1 3 (4) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม / 

Return on Assets 

(%) 2 6 (2) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน / 

Return on Equity 

(%) 2 8 (10) 

กําไรตอหุน / Earning per share บาท 0.05 0.24 (0.27) 

ราคาตามบัญชีตอหุน / Book value per 

share 

บาท 2.80 3.04 2.72 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 และงดการจายเงนิปนผล  
  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังจากหักเงินสํารอง

ตาง ๆ ตามที่บริษัทไดกําหนดไว กําไรสุทธิที่จะนํามาพิจารณาจายเงินปนผลมาจากงบการเงิน

รวมของบริษัท แตผลประกอบการรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหงดจายเงินปนผล และไมสามารถทําการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

เนื่องจากขาดทุนสุทธิ 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2553 และงดการจายเงินปนผล 

เนื่องจากผลประกอบการรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามอัตรา 

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ดังนั้นกรรมการที่ครบตามวาระ เทากับ 3 ทาน คือ 
  1.  นายสมควร วัฒกีกุล  กรรมการอิสระ 
      กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

  2.  นายเผด็จ รุจิขจรเดช  กรรมการ บริษัท    

      กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  3.  นายกมล สิงหโตแกว  กรรมการบริษัท 
  กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 
  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระตาง ๆ 

แตไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาคาตอบแทน จึงไดพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนิน 

งานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณความเชี่ยวชาญในงานแลว คณะกรรมการ

สรรหา และพิจารณาคาตอบแทน ไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดเสนอใหเลือก

กรรมการ 3 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก

วาระหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของ 3 ทาน ตามสิ่งที่สงมาดวย 5. 
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน  พิจารณา เลือกตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ทานที่พนจากตําแหนง ตามวาระดังกลาวใหกลับดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

อกีวาระหนึ่ง เนื่องดวยบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณ อันกอ ให

เกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2554  เปนตนไป  ผูถือหุนสมควรเลือกกรรมการที่พนวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีล่าออก 
  ตามที่นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 

มกราคม 2554 เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ตองทํา จึงไมมีเวลาที่จะมาปฏิบัติหนาที่ของการเปน

กรรมการของบริษัทได รวมทั้งเปนกรรมการบริษัทมาหลายป จึงไดขอลาออกจากการเปน

กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอ 

Mr. Zaw Zaw Aye จบการศึกษา M.sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of 

Technology, Thailand  รวมทั้งไดทํางานที่บริษัทเปนเวลา12 ป มาเปนกรรมการแทนกรรมการที่

ลาออกไปโดยมีวาระเทากับกรรมการคนเดิมที่เหลืออยู โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงาน

ของทาน ตามสิ่งที่สงมาดวย 5. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอผูถือหุนพิจารณาเลือก Mr.Zaw Zaw Aye เปน
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกไป โดยมีวาระเทากับกรรมการที่ลาออกไปเหลืออยู 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแกไขช่ือผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท 
 ตามที่ไดพิจารณาแตงตั้ง Mr. Zaw Zaw Aye เปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จึงตองแกไข

ชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยเสนอใหแกไขดังนี้  

 “นายณรงค ทัศนนิพันธ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน นายเผด็จ รุจิขจรเดช นายกมล สิงหโต

แกว นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ และ นาย ซอร ซอร เอ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน

และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ  
  คณะกรรมการเห็นสมควร ที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

กําหนดคาเบี้ยประชุมกรรมการ และคาตอบแทนเปนรายป ประจําป 2554 รายละเอียดดังนี้ 
คาตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ 

ป รายชื่อ ตําแหนง 
2552 2553 2554 

กรรมการอิสระ รศ.ดร.สมชาย  
ภคภาสนวิวัฒน ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

640,000 640,000 640,000 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

คุณสมควร วัฒกีกุล 

ประธานคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน 

480,000 480,000 480,000 

กรรมการอิสระ คุณสมควร มูสิกอินทร 

กรรมการตรวจสอบ 

480,000 480,000 480,000 
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คาตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ (ตอ) 

ป รายชื่อ ตําแหนง 
2552 2553 2554 

ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

คุณทัชชะพงศ  
ประเวศวรารัตน 

กรรมการรองผูจัดการใหญ

ฝายอํานวยการ 

360,000 360,000 360,000 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

คุณณรงค ทัศนนิพันธ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

300,000 300,000 300,000 

กรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

คุณทรงศักดิ์  
วิสุทธิพิทักษกุล 

กรรมการรองผูจัดการใหญ

ฝายโครงสราง 

300,000 300,000 - 

กรรมการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

คุณเผด็จ รุจิขจรเดช 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ใหญฝายงานเสาเข็มเจาะ

และกําแพงกันดิน 

220,000 220,000 220,000 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คุณกมล สิงหโตแกว 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ใหญฝายโครงการพิเศษ 

220,000 220,000 220,000 

กรรมการบริษัท คุณณัฐฐวรรณ 
ทัศนนิพันธ ผูจัดการแผนการเงิน 

200,000 200,000 200,000 

กรรมการบริษัท Mr. Zaw Zaw Aye 
ผูชวยผูจัดการใหญฝาย

วิศวกรรมและวิจัยพัฒนา 

- - 220,000 

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

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการดังกลาว 
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วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2554 
  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลว 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาดังนี้ 

1. แตงตั้งผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. ตามรายชื่อผูสอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้ 
-  นางวิไลรัตน โรจนนครินทร   เลขทะเบียน  3104   
   หรือ 
-  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เลขทะเบียน  5599 

2. กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัท ช่ือผูสอบบัญชี 
คาสอบบัญชี 

ป 2553 
คาสอบบัญชี 

ป 2554 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 1,180,000 1,250,000 

บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น 

จํากัด 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 60,000 60,000 

บริษัท ซีฟโก และประยูรชัย 

(1984) รวมคา จํากัด 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 60,000 60,000 

SEAFCO-RYOBI PTE., LTD. นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 190,000 220,000 

กิจการรวมคาซีฟโก และ

ประยูรชัย (1984) จํากัด 

นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 220,000 60,000 

กิจการรวมคาศรีนครินทร นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 220,000 220,000 

 1,930,000 1,870,000 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ดังกลาว 

 
วาระที่ 10 พิจารณารับทราบรวมทุนเพื่อทํางานกอสรางอาคารสูง 
 วันที่ 11 มกราคม 2554 มีการตกลงรวมทุนกัน 3 บริษัท คือ บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด และบริษัท อัลเท็มเทค จํากัด เพื่อรับงาน

กอสรางอาคารสูง โดยรวมลงทุนรวม 3 บริษัท เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท 
  จํานวนเงินรวมลงทุนรวม 10 ลานบาท 

 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 50% 

 บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จํากัด  25% 

 บริษัท อัลเท็มเทค จํากัด 25% 
 ซึ่งเงินลงทุนจํานวน 10 ลานบาท จะนําไปเพิ่มทุนในนามบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด  

โดยกรรมการบริษัทมาจากบริษัทละ 2 ทาน รวมเปน 6 ทาน กรรมการผูมีอํานาจลงนามใน

เอกสารของบริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด มี 2 ทาน โดยใหกรรมการจากบริษัท ซีฟโก 

จํากัด(มหาชน) 1 ใน 2 ทานลงนามรวมกับกรรมการจากบริษทั นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอน

สตรัคชั่น จํากัดหรือบริษัท อัลเท็มเทค จํากัด 1 ทาน 
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ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรับทราบการรวมลงทุนเพื่อทํางานกอสรางอาคารสูง เพื่อจะไดขยายฐานการสรางรายได

ใหสูงขึ้น 
 
วาระที่ 11  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดให 

 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญประจําป 2554 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุม บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) ตั้งอยูเลขที่ 144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเริ่มเปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป (แผนที่แสดงสถานที่

ประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 6) 

 
 อนึ่งบริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ์ในการเขารวมประชุมผูถือหุนประจําป 2554 (RECORD DATE) ในวัน

พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 และกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2554 

 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
               บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

       
 
 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ตอ 501 

(นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน) 

ประธานกรรมการ 


