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ท่ี  สภ 2560/101  วนัท่ี 10 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 

2.   รายงานประจ าปี 2559 และงบการเงินประจ าปี 2559 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน   
 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
3.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
5.  หลกัเกณฑ ์และวธีิการปฏิบติัในการประชุม 
6.     ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

หลงัจากท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
7.     ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
8.     แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
9. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี ประจ าปี 2559 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560  ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560  เวลา 9.00 น. ณ 
ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 โดยบริษทัไดจ้ดัท า

รายงานการประชุมแลว้เสร็จและเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.seafco.co.th ตั้งแต่วนัท่ี
19 พฤษภาคม 2559 ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มี
ความถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  
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วาระที ่2   พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถกล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
   1. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2559 เท่ากบั 1,863.30 ลา้นบาท ในปี 

2558 เท่ากบั 1,856.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38  
   2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2559 เท่ากบั 137.04 

ลา้นบาท ในปี 2558 เท่ากบั 126.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 10.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.60  
  3. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินของปี 2559 เท่ากบั 16.33 ลา้นบาท ใน
ปี 2558 เท่ากบั 15.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.50 

   4. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีผลก าไรเบ็ดเสร็จของส่วนผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 2559 
เท่ากบั 156.07 ลา้นบาท ในปี 2558 เท่ากบั 153.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ
1.84 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  

การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดัแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2.) 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่4 พจิารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
   ดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 สิงหาคม 2559 ได้

มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2559 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 - 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผูถื้อหุน้ 305,665,008 หุ้น (สามร้อยห้าลา้นหกแสนหกหม่ืนห้าพนั
แปดหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์)  รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 33,623,150.88 บาท 
(สามสิบสามลา้นหกแสนสองหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยหา้สิบบาทแปดสิบแปดสตางค)์ และบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
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วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจก าหนดใหมี้การจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกวา่
อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิดงักล่าวไปใช้เพ่ือ
ขยายการด าเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2559 2558 
1. ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 158,008,050.00 147,306,369.18 
2.จ านวนหุน้ (หุน้) 305,665,008 305,665,008 
3.อตัราจ่ายเงินปันผล   
3.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.26 0.25 
3.2 หุน้ปันผล (บาท) - - 
4.จ านวนเงินปันผลจ่าย(บาท) 79,472,902.08 76,416,252 

ทั้งน้ี ในปี 2559 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่รวมเป็น
จ านวนเงิน 158.00  ลา้นบาท ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสมและการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล
ส าหรับการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยบริษทัฯ ก าหนด
จ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ รวมก าไรสะสมท่ีไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย
แลว้ 30,566,626.30 บาท   

2. จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ดงัน้ี 
 บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ดงันั้นจึงจะ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่า
และจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2560 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560  

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่6 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
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ต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  1. นายสมควร วฒักีกลุ 
  2. นายเผดจ็ รุจิขจรเดช  
  3. นายกมล สิงห์โตแกว้ 
  4. นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
  จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้ งเป็น

กรรมการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านคือ นายสมควร วฒักีกุล, นายเผด็จ รุจิขจรเดช, นายกมล 
สิงห์โตแก้ว และนายณัฐฐพล ทัศนนิพนัธ์ กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระกลับเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ
มา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและการท างานของกรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ

จ านวนค่าตอบแทนกรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบและน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งค านึงให้สอดคลอ้ง
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

2. ประเภทค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการท างานของกรรมการและเพ่ือจูงใจให้กรรมการปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
2.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  
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3.   วธีิการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ให้จ่ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 ค่าตอบแทนประจ าเดือน ให้จ่ายเป็นประจ าเดือนส าหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ให้จ่ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทั โดยกรณี

จ่ายใหก้บักรรมการอิสระเท่านั้น ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั

เหมือนกบัพนกังานของบริษทัในต าแหน่งต่างๆ 
คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2560 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2559  ดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ  2558 2559 2560 

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 65,000 65,000 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี 50,000 50,000 50,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการดงักล่าว 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ท่ี ป ระชุมคณะกรรมการบ ริษัทค ร้ัง ท่ี  1 /2560  เม่ื อวัน ท่ี  27  กุมภาพันธ์  2560  

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีจากบริษทั
อ่ืน เพื่อเสนอเขา้มาตรวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2560 แลว้ไม่มีผูส้อบบญัชีเสนอเขา้มาท าการ
ตรวจสอบเน่ืองจากไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเขา้มาตรวจสอบ อนัเน่ืองจากพนกังานของบริษทันั้นมี
ไม่เพียงพอ เม่ือไดพ้ิจารณาขอ้เสนอให้บริการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ประกอบกบัไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการ
ให้บริการและการให้ค  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึง
อตัราค่าสอบบญัชีแลว้ และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 ดงัน้ี 
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1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตาม
รายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

- นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  2982 4 
หรือ  - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  5599 - 
หรือ  - นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  8125 - 

 
2.  ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน  
ปี 2559 

ค่าตอบแทน  
ปี 2560 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,555,000 1,585,000 30,000 
ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,555,000 1,585,000 30,000 

    
   ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากปี 2559  เป็นเงิน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 เน่ืองจาก

ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ระบบคอมพิวเตอร์ Enterprise Resource Planning : ERP  ของบริษทั และมีการบงัคบัใชม้าตรฐาน
การบญัชีท่ีออกใหม่ซ่ึงท าใหร้ะยะเวลาในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน อยา่งไรกต็าม เม่ือเปรียบเทียบ
กบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในหมวดเดียวกนั พบว่าค่าตอบแทน
สอบบญัชีของบริษทัยงัอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั  

  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการใชบ้ริการอ่ืน (Non Audit Service 
Fee) จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 
และบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัแต่อยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตรเป็นผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี
ดงักล่าว 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดให ้
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560  เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109)  แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป (แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.) 
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 อน่ึงบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 (RECORD DATE) ในวนั
จนัทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560  และก าหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
     
 
 
 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501 


