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ท่ี  สภ 2559/069  วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 

2.   รายงานประจาํปี 2558 และงบการเงินประจาํปี 2558 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน   

 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

3.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนาํใหใ้ชแ้บบ ข.) 

5.  หลกัเกณฑ ์และวธีิการปฏิบติัในการประชุม 

6.     ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งกลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

หลงัจากท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  

7.     ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

8.     แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559  ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00น. ณ 

ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลอง

สามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 โดยบริษทัไดจ้ดัทาํ

รายงานการประชุมแลว้เสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้ งแต่

วนัท่ี10 พฤศจิกายน 2558 ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 มี

ความถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  

 

วาระที ่2   พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจาํปี ซ่ึงได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถกล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
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1. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2558 เท่ากบั 1,856.15 ลา้นบาท ในปี 2557 

เท่ากบั 1,887.11 ลา้นบาท ลดลง 30.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64  

2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2558 เท่ากบั 126.18 

ลา้นบาท ในปี 2557 เท่ากบั 121.68 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.69  

3. ในงบการเงินบริษทัฯ มีผลกาํไรเบ็ดเสร็จของส่วนผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 2558 เท่ากบั 

153.24 ลา้นบาท ในปี 2557 เท่ากบั 210.47 ลา้นบาท ลดลง 57.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.34  

เน่ืองจากในปี 2558 ประเภทงานท่ีรับส่วนใหญ่เป็นงานอาคารสูงของภาคเอกชนท่ีรับงานรวมวสัดุ 

ส่วนในปี 2557 มีการรับงานแบบรับเหมาช่วงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีนํ้ าเงิน ท่ี

รับงานเฉพาะค่าแรง จึงทาํใหผ้ลการดาํเนินงานในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควร รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

รับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  

การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดัแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานการเงินและ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 2.) 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติ

ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจกาํหนดใหมี้การจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกวา่

อตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนําเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวไปใชเ้พ่ือ

ขยายการดาํเนินงานของบริษทั 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2558 2557 

1. กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (ลา้นบาท) 147,306,369.18 199,059,294.46 

2.จาํนวนหุน้ (หุน้) 305,665,008 291,110,727 

3.อตัราจ่ายเงินปันผล   

3.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.25 0.29 

3.2 หุน้ปันผล (บาท) - 0.05 

4.จาํนวนเงินปันผลจ่าย(บาท) 76,416,252 98,977,647.18 

ทั้งน้ี ในปี 2558 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมเป็นจาํนวนเงิน 147  

ลา้นบาท ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสาํหรับการดาํเนินงาน

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยบริษทัฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นตํ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

และตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้โดยไดจ้ดัสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จาํนวน 1,454,188.60 บาท รวมกาํไรสะสมท่ีไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว้ 

30,566,626.30 บาท   

2. จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 ดงัน้ี 

 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง

กาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ดงันั้นจึงจะ

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงิน

ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาํเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นตํ่า

และจ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date (RD) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลใน

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  

วาระที ่5   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่าย

หุ้นปันผล ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   ตามท่ีคณะกรรมการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล 

ซ่ึงมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,255 หุ้น ซ่ึงคงเหลือจากการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทาํใหทุ้นจด

ทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 305,666,263 เป็นทุนจดทะเบียน 305,665,008 บาท แบ่งเป็น 

305,665,008 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญั 

จาํนวน 1,255 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 1,255 บาท 
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การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุม 

 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  305,665,008  บาท   

   (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดบาทถว้น) 

     แบ่งออกเป็น  305,665,008 หุน้   

    (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดหุน้) 

     มูลค่าหุน้ละ               1.00 บาท  (หน่ึงบาท)   

    โดยแบ่งออกเป็น 

     หุน้สามญั  305,665,008 หุน้     

    (สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดหุน้)  

   หุน้บุริมสิทธิ                       -ไม่มี-  หุน้   (-) 

    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ

ใด ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษทัแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุม 

 

วาระที ่7 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2559 น้ี กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 

  2. นายศิวะ แสงมณี  

  3.  นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน์ 

  4.  นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 

  จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้ งเป็น

กรรมการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้

กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านคือ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, นายศิวะ แสงมณี, นาย

ทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน์ และนางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ

กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเสนอมา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

วาระที ่8   พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและการทาํงานของกรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ

จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบและนาํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งคาํนึงให้สอดคลอ้ง

กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ี

ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ

จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการทาํงานของกรรมการและเพ่ือจูงใจให้กรรมการปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 

2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  

3.   วธีิการจ่ายค่าตอบแทน 

3.1 ค่าเบ้ียประชุม ให้จ่ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 

3.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน ให้จ่ายเป็นประจาํเดือนสําหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ให้จ่ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยกรณี

จ่ายใหก้บักรรมการอิสระเท่านั้น ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั

เหมือนกบัพนกังานของบริษทัในตาํแหน่งต่างๆ 

คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2559 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2558  ดงัน้ี  
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ค่าตอบแทนกรรมการ  2557 2558 2559 

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 คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการดงักล่าว 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2559 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ท่ี ป ระชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารบ ริษัท ค ร้ัง ท่ี  1 /2559  เม่ื อ วัน ท่ี  25  กุม ภ าพัน ธ์  2559  

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีจากบริษทั

อ่ืน เพ่ือเสนอเขา้มาตรวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2559 แลว้ไม่มีผูส้อบบญัชีเสนอเขา้มาทาํการ

ตรวจสอบเน่ืองจากไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเขา้มาตรวจสอบ อนัเน่ืองจากพนกังานของบริษทันั้นมี

ไม่เพียงพอ เม่ือไดพิ้จารณาขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี 

ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ประกอบกบัไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการ

ให้บริการและการให้คาํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึง

อตัราค่าสอบบญัชีแลว้ และมีมติให้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2559 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ตาม

รายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

- นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  2982 3 

หรือ  - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  5599 - 

หรือ  - นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  8125 - 
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2.  กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน  

ปี 2558 

ค่าตอบแทน  

ปี 2559 

เพิม่ขึน้

(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 1,430,000 1,555,000 125,000 

บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 95,000 95,000 - 

บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 300,000 300,000 - 

กิจการร่วมคา้ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) จาํกดั 60,000 60,000 - 

กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 85,000 60,000 (25,000) 

             รวมค่าสอบบญัชี 1,970,000 2,070,000 100,000 

ค่าบริการอ่ืน - - - 

             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,970,000 2,070,000 100,000 

  ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2558  เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 เน่ืองจาก

ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

ระบบคอมพิวเตอร์ Enterprise Resource Planning : ERP  ของบริษทั และมีการบงัคบัใชม้าตรฐาน

การบญัชีท่ีออกใหม่ซ่ึงทาํใหร้ะยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน อยา่งไรกต็าม เม่ือเปรียบเทียบ

กบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบว่าค่าตอบแทน

สอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  

  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืน (Non Audit Service 

Fee) จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 

และบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัแต่อยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญ

รัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตรเป็นผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี

ดงักล่าว 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกาํหนดให ้

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559  เวลา 9.00 น. ณ 

ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109)  แขวงบางชนั เขตคลอง

สามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป (แผนท่ีแสดงสถานท่ี

ประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9.) 
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 อน่ึงบริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 (RECORD DATE) ในวนัพุธท่ี 

16 มีนาคม 2559  และกาํหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 17 มีนาคม 2559 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

               บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

     

 

 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

เลขานุการคณะกรรมการ 

โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501 


	ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2558  เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ Enterprise Resource Planning : ERP  ของบริษัท และมีการบังคับใช้มาตรฐ...

