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ท่ี  สภ 2561/067  วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 

2.   รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปี 2560 ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน   
 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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 2560 
10. การส่งค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561  ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  เวลา 9.00 น. 
ณ หอ้งประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2560 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 โดยบริษทัไดจ้ดัท า

รายงานการประชุมแลว้เสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seafco.co.th ตั้ งแต่
วนัท่ี24 ตุลาคม 2560 ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560  มี
ความถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  
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วาระที ่2   พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ซ่ึงสามารถกล่าวสรุปไดด้งัน้ี 
1. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2560 เท่ากบั 1,818.24 ลา้นบาท ในปี 

2559 เท่ากบั 1,863.30 ลา้นบาท ลดลง 45.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42  
 2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2560 เท่ากบั 148.50 

ลา้นบาท ในปี 2559 เท่ากบั 137.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36  
 3. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินของปี 2560 เท่ากบั 17.72 ลา้นบาท ใน

ปี 2559 เท่ากบั 16.33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.51 
 4. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีผลก าไรเบ็ดเสร็จของส่วนผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 2560 

เท่ากบั 210.87 ลา้นบาท ในปี 2559 เท่ากบั 156.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 54.80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
35.11 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)  

การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดัแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2.) 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจก าหนดใหมี้การจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกวา่
อตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเงินก าไรสุทธิดงักล่าวไปใช้เพ่ือ
ขยายการด าเนินงานของบริษทั 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2560 2559 
1. ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 211,959,260.58 158,008,050.00 
2.จ านวนหุน้ (หุน้) 611,330,016 305,665,008 
3. มูลค่าท่ีตราไว(้บาท/หุน้) 0.50 1.00 
4.อตัราจ่ายเงินปันผล   
4.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.125 0.26 
4.2 หุน้ปันผล (บาท) 
        รวม 

0.050 
0.175 

- 
0.26 

5.จ านวนเงินปันผลจ่าย(บาท) 106,982,752.80 79,472,902.08 
6. ร้อยละต่อก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 50.47 50.29 

 
ทั้งน้ี ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่รวมเป็น

จ านวนเงิน  211.96  ล้านบาท  ซ่ึ งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  ดังนั้ น
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษทัฯ ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

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

2. จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ดงัน้ี 
   บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.175 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท ดงันั้นจึงจะจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดในอตัราหุน้ละ 0.125  บาท 

(2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50  
บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.050 
บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่า
และจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่5   พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   ตามท่ีมีการพิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจ าปี 2560 เป็นหุ้นปันผลในอตัรา  10 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวน 61,133,002  หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 611,330,016 หุ้น เป็นทุนจด
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ทะเบียนทั้งส้ิน 672,463,018 หุน้ โดยออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมจ านวน 61,133,002 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนอีกจ านวน 30,566,501 บาท จากเดิมจ านวน 305,665,008 บาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
336,231,509  บาท โดยการออกหุน้ใหม่จ านวน 61,133,002 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 336,231,509  บาท   
    (สามร้อยสามสิบหกลา้นสองแสนสามหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยเกา้บาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น 672,463,018 หุน้   
    (หกร้อยเจด็สิบสองลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสามพนัสิบแปดหุน้) 
     มูลค่าหุน้ละ              0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
      
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั 672,463,018 หุน้     
    (หกร้อยเจด็สิบสองลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสามพนัสิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ            -ไม่มี-  หุน้   (-) 
 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการ
ใด ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษทัแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล   จากท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นตาม

วาระท่ี 4 บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุ้นสามญัรองรับการจ่ายหุน้ปันผล คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 61,133,002 หุน้เพ่ือรองรับการจ่าย
หุน้ปันผล  
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 61,133,002 หุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่8 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2561 น้ี กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  1. นายสมควร มูสิกอินทร์ 
  2. นายลอยเล่ือน บุนนาค  
  3. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
  4. Mr. Zaw Zaw Aye 
  จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้ งเป็น

กรรมการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านคือ นายสมควร มูสิกอินทร์, นายลอยเล่ือน บุนนาค, ดร.
ณรงค์ ทัศนนิพนัธ์ และ Mr. Zaw Zaw Aye กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ
มา (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเลือกทีละ 1 ท่าน และมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่9   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
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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  
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 
คณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2561 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2560  ดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ  2559 2560 2561 

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 65,000 130,000 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี 50,000 50,000 100,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการดงักล่าว 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่10 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ท่ี ป ระชุมคณะกรรมการบ ริษัท ค ร้ัง ท่ี  1 /2561  เม่ื อวัน ท่ี  26  กุมภาพันธ์  2561  

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีจากบริษทั
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อ่ืน เพื่อเสนอเขา้มาตรวจสอบบัญชีของบริษทัในปี 2561 ซ่ึงมีผูเ้สนอเขา้มาให้บริการดา้นการ
ตรวจสอบทั้งส้ิน 3 รายดงัน้ี   

  1. บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  2. บริษทั บญัชีกิจ จ ากดั 
  3. บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั 
  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 5 ปี

ติดต่อกนั และเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบได้
ไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้ค  าปรึกษาในมาตรฐาน
การบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึงอตัราค่าสอบบญัชีแลว้ และมีมติใหน้ าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั บญัชีกิจ จ ากดั ตามรายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จ านวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

- นายพรชยั กิตติปัญญางาม 2778 - 
หรือ  - นางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม 2899 - 
หรือ  - นายธนากร ฝักใฝ่ผล  4879 - 

 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/

บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

2.  ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน  
ปี 2560 

ค่าตอบแทน  
ปี 2561 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,585,000 1,650,000 65,000 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 95,000 90,000 (5,000) 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั 300,000 300,000 - 
             รวมค่าสอบบัญชี 1,980,000 2,040,000 60,000 

ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,980,000 2,040,000 60,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายพรชยั กิตติปัญญางาม หรือนางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม 

หรือนายธนากร ฝักใฝ่ผล เป็นผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีดงักล่าว 
การลงมติ   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดให ้
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561  เวลา 9.00 น. ณ 
ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109)  แขวงบางชนั เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัจะเร่ิมเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป (แผนท่ีแสดงสถานท่ี
ประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8.) 
 
 อน่ึงบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 (RECORD DATE) ในวนั
องัคารท่ี 20 มีนาคม 2561   
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
     
 
 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501 


