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ท่ี  สภ 2558/038  วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 17  เมษายน 2557 

2.   รายงานประจาํปี 2557 และงบการเงินประจาํปี 2557 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  และงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

3.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข.) 
5.  หลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการประชุม 
6.  รายละเอียดขอเสนอออกหุน้กู ้
7.     ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งกลับเขา้มาดํารงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

หลงัจากท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  
8. ประวติับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
9.     ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10     แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558  ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ในวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00น. ณ 
ห้องประชุมชั้ น 3 บริษัท ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) ตั้ งอยู่เลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 โดยบริษทัไดจ้ดัทาํ

รายงานการประชุมแลว้เสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.seafco.co.th ตั้งแต่วนัท่ี
29 เมษายน 2557 ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มี
ความถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  
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วาระที ่2   พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจาํปี ซ่ึงได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควร รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

รับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดัแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานการเงินและ
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 2.) 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจาํปี 2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกั

ภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจกาํหนดใหมี้การจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกว่า
อตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได้ หากบริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิดังกล่าวไปใช้เพื่อ
ขยายการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2557 2556 
1. กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) 199,059,294.46 137,690,220.75 
2.จาํนวนหุน้ (หุน้) 291,110,727 268,730,194 
3.อตัราจ่ายเงินปันผล   
3.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.29 0.20 
3.2 หุน้ปันผล (บาท) 0.05 0.083333 
4.จาํนวนเงินปันผลจ่าย(บาท) 98,977,647.18 76,140,132.06 

ทั้งน้ี ในปี 2557 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีกาํไรเบด็เสร็จรวมเป็นจาํนวนเงิน 199 ลา้น
บาท ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับการดาํเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยบริษทัฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
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1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามเกณฑข์ั้นตํ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้โดยไดจ้ดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก
จาํนวน 727,926.66 บาท 

2. จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 ดงัน้ี 
 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี12 กนัยายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท ดงันั้นจึงจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท 

(2) จ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้
ละ 0.05 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นตํ่า
และจ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้หรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558  

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
  
วาระที ่5   พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่าย

หุ้นปันผล ตามมติทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2557 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   ตามท่ีคณะกรรมการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผล 

ซ่ึงมีหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 13,650 หุน้ ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 จึงจาํเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทาํใหทุ้นจด
ทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 291,124,377 เป็นทุนจดทะเบียน 291,110,727 บาท แบ่งเป็น 
291,110,727 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญั 
จาํนวน 13,650 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 13,650 บาท 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
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    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  291,110,727  บาท   
   (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเจด็ร้อยยีสิ่บเจ็ดบาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น  291,110,727 หุน้   
    (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเจด็ร้อยยีสิ่บเจ็ดหุน้) 
     มูลคา่หุน้ละ               1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
      
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั  291,110,727 หุน้     
    (สองร้อยเกา้สิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเจด็ร้อยยีสิ่บเจ็ดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                       -ไม่มี-  หุน้   (-) 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   ตามท่ีมีการพิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจาํปี 2557 เป็นหุน้ปันผลในอตัรา 20  หุน้เดิม

ต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จาํนวน 14,555,536 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํเป็นตอ้งเพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 291,110,727 หุน้ เป็นทุนจดทะเบียน
ทั้งส้ิน 305,666,263 หุน้ โดยออกหุน้สามญัใหม่เพิ่มจาํนวน 14,555,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกจาํนวน 14,555,536 บาท จากเดิมจาํนวน 291,110,727 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
305,666,263 บาท โดยการออกหุน้ใหม่จาํนวน 14,555,536 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
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    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  305,666,263  บาท   
   (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบสามบาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น  305,666,263 หุน้   
    (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบสามหุน้) 
     มูลคา่หุน้ละ                      1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
      
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั  305,666,263 หุน้     
    (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหกพนัสองร้อยหกสิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ             -ไม่มี-    หุน้   (-) 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่9   พจิารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   จากท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นตาม

วาระท่ี 4 บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัรองรับการจ่ายหุน้ปันผล คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 14,555,536 หุน้เพื่อรองรับการจ่าย
หุน้ปันผล  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 14,555,536 หุน้เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่10  พจิารณาอนุมตัิเพ่ือออกหุ้นกู้ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการเจริญเติบโต ฝ่ายบริหารของ

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) เห็นว่า บริษทัควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ เพือ่เขา้มาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกตราสารหน้ีในรูปของหุน้กู ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนมาใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนบริษทั จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัในการออกตราสารหน้ีในรูปของ
หุน้กู ้ในจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 800 ลา้นบาท (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 
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วาระที ่11 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2558 น้ี กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสมควร มูสิกอินทร์, นายณรงค ์
ทศันนิพนัธ์ และ นายซอว ์ซอว ์เอ ้

  จากการท่ีบริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้แต่งตั้ งเป็น
กรรมการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายสมควร มูสิกอินทร์, นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ และ
นายซอว  ์ซอว ์เอ ้กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอมา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่12  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพือ่รองรับการเติบโตของบริษทั ซ่ึงมีการขยายการรับงานไปต่างประเทศ คณะกรรมการ

บริษทั เห็นควรเพิ่มกรรมการเขา้มาช่วยในการบริหารบริษทั จาํนวน 2 ท่าน จากเดิม 10 ท่านเป็น 
12 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นความรู้ความสามารถแลว้ เห็นควร
เสนอกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ 
2. นายณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือกรรมการใหม่ ทั้ง 2 ท่าน เพื่อเสนอ
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวติัและ
ผลงานของท่านตามท่ีส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่13  พจิารณาอนุมตัิแก้ไขช่ือผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามท่ีไดพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 2 ท่าน จากเดิม 10 ท่านเป็น 12 ท่าน 

จึงตอ้งแกไ้ขช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั โดยเสนอใหแ้กไ้ขเป็นดงัน้ี  
1. นายณรงค์ ทัศนนิพนัธ์, นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์, นายเผด็จ รุจิขจรเดช,   

นายกมล สิงห์โตแกว้, นางสาวณัฐฐวรรณ ทศันนิพนัธ์, นาย ซอว ์ซอว ์เอ,้ นายณัฐฐพนัธ์ ทศัน
นิพนัธ์ และนายณัฐฐพล ทศันนิพนัธ์ สองในแปดคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญั
ของบริษทั 



 7

2. นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ หรือนายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์หรือนายเผด็จ รุจิขจรเดช 
หรือนายกมล สิงห์โตแกว้ หรือนางสาวณัฐฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ หรือนาย ซอว ์ซอว ์เอ ้หรือนาย
ณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ หรือนายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงพาณิชย ์

ข. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงแรงงาน 

ค. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการใน
สงักดักรมสรรพากร 

ง. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการ
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

จ. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการใน
สงักดักรุงเทพมหานคร 

ฉ. การยื่นเอกสารและดาํเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญ
หายต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

ช. การดําเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการนํ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์
ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับ
โอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกนัคืน การโอนและการรับโอนเงิน
ประกนัคืนเก่ียวกบันํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแกไ้ขช่ือผูมี้อาํนาจลง
นามผกูพนับริษทั 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่14 พจิารณาอนุมติัแก้ไขข้อบังคบับริษทัให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการการแกไ้ขผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามวาระท่ี 13 บริษทัจึง

มีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นดงัน้ี 

   ให้กรรมการสองคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บริษทั หรือให้กรรมการหน่ึงคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือและประทับตราสําคญัของบริษทั 
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงพาณิชย ์

ข. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการใน
สงักดักระทรวงแรงงาน 
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ค. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการใน
สงักดักรมสรรพากร 

ง. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการ
ในสงักดักระทรวงมหาดไทย 

จ. การยื่นเอกสารและดาํเนินการใด ๆ กบักรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการใน
สงักดักรุงเทพมหานคร 

ฉ. การยื่นเอกสารและดาํเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญ
หายต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

ช. การดําเนินการและการติดต่อใดๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการนํ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์
ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยื่นขออนุญาตต่างๆ การโอนสิทธิและรับ
โอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกนัคืน การโอนและการรับโอนเงิน
ประกนัคืนเก่ียวกบันํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

โดยใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามผกูพนับริษทัได ้

ทั้งน้ีให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษทั 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งได้รับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่15   พจิารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและการทาํงานของกรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ

จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งคาํนึงให้สอดคลอ้ง
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูพิ้จารณาและกาํหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารในฐานะผูบ้ริหารดว้ย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมการ 
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2. ประเภทคา่ตอบแทน ควรประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการทาํงานของกรรมการและเพื่อจูงใจใหก้รรมการปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 
2.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน เพื่อสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  
3.   วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ใหจ่้ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน ให้จ่ายเป็นประจาํเดือนสําหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ใหจ่้ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยกรณี

จ่ายใหก้บักรรมการอิสระเท่านั้น ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั

เหมือนกบัพนกังานของบริษทัในตาํแหน่งต่างๆ 
คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2558 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2557  ดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ  2556 2557 2558 

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

บริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 - - - 

2. ค่าเบีย้ประชุม     
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ัง 5,000 5,000 5,000 
3. โบนัส     
3.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อปี - - 65,000 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี - - 50,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรนํา เสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการดงักล่าว 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่16 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทค ร้ัง ท่ี  1 /2558 เ ม่ือว ัน ท่ี  26  กุมภาพัน ธ์  2558  

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีจากบริษทั
อ่ืน เพื่อเสนอเขา้มาตรวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2558 แลว้ไม่มีผูส้อบบญัชีเสนอเขา้มาทาํการ
ตรวจสอบเน่ืองจากไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเขา้มาตรวจสอบ อนัเน่ืองจากพนกังานของบริษทันั้นมี
ไม่เพียงพอ เม่ือไดพ้ิจารณาขอ้เสนอใหบ้ริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี 



 10

ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ประกอบกบัไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการ
ใหบ้ริการและการใหค้าํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึง
อตัราค่าสอบบญัชีแลว้ และมีมติให้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2558 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้ งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั ตาม
รายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  2982 2 
หรือ  - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ 5599 - 
หรือ  - นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  8125 - 

2. กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน 
ปี 2557 

ค่าตอบแทน  
ปี 2558 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 1,360,000 1,430,000 70,000 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 110,000 95,000 (15,000) 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 220,000 300,000 80,000 
กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) จาํกดั 60,000 60,000 - 
กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 85,000 85,000 - 
             รวมค่าสอบบญัชี 1,835,000 1,970,000 135,000 
ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,835,000 1,970,000 135,000 

  ค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนจากปี 2557  เป็นเงิน 135,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 เน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน และมีการบงัคบัใช้
มาตรฐานการบญัชีท่ีออกใหม่ซ่ึงทาํให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบว่า
ค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  

  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืน (Non Audit Service 
Fee) จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 
และบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัแต่อยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตรเป็นผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี
ดงักล่าว 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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วาระที ่17 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกาํหนดให ้
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปี 2558 ในวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป (แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
10.) 
 อน่ึงบริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 (RECORD DATE) ในวนั
จนัทร์ท่ี 16 มีนาคม 2558 และกาํหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารท่ี 17 มีนาคม 2558 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
     
 
 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนว์ิวฒัน์) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501 


