
 1 

 
 
 
 
ท่ี  สภ 2560/399  วนัท่ี 8  กนัยายน 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

2.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
3. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
4.  หลกัเกณฑ ์และวธีิการปฏิบติัในการประชุม 
5.     ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
6.     แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2560  ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 ตุลาคม 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 2560 
   การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 โดยบริษทัไดจ้ดัท า

รายงานการประชุมแลว้เสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.seafco.co.th  ตั้ งแต่
วนัท่ี3 พฤษภาคม 2560 ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือแกไ้ขใดๆ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มี
ความถูกตอ้งครบถว้นจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.) 

การลงมติ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม  
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
   ดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมบริษทัคร้ังท่ี 3/2560  เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม 2560 

ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2560  ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 - 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผูถื้อหุน้ 305,665,008 หุ้น (สามร้อยห้าลา้นหกแสนหกหม่ืนห้าพนั
แปดหุน้) ในอตัราหุน้ละ0.15 บาท (สิบหา้สตางค)์ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 45,849,751.20 บาท (ส่ีสิบหา้
ล้านแปดแสนส่ีหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบโดยไม่ตอ้งลงมติ 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิการเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้ (Par) และจ านวนหุ้น 
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
  1.   เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
  2. เพ่ิมการกระจายการถือหุน้ไปยงัผูถื้อหุน้ในวงกวา้ง เหตุเพราะราคาในการซ้ือขายต่อ

หุน้ลดลง ท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถซ้ือขายหุน้ของบริษทัไดค้ล่องข้ึน โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
  3.  บริษทัจะเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนเพ่ิมข้ึน 
ความเห็นคณะกรรมการ อนุมติัใหน้ าเสนอท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแกไ้ขมูลค่าหุน้ของบริษทัจากมูลค่าหุน้ละ 

1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ทั้งน้ีการแกไ้ขมูลค่าหุน้ท่ีตราไวน้ี้จะไม่ท าใหทุ้นจดทะเบียน
ของบริษทัเปล่ียนแปลงไปแต่อยา่งใด และไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด โดย
จะมีแต่เพียงจ านวนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม ซ่ึงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวเ้ป็นดงัน้ี 

  
รายการ ก่อนแกไ้ขมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ หลงัแกไ้ขมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้
1. ทุนจดทะเบียน 305,665,008 บาท 305,665,008 บาท 
2. ทุนช าระแลว้ 305,665,008 บาท 305,665,008 บาท 
3. มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 1.00 บาท 0.50 บาท 
4. จ านวนหุน้ 305,665,008 หุน้ 611,330,016 หุน้ 

 
การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุม 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไว้  (Par) และจ านวนหุ้น 
  สืบเน่ืองจากการแกไ้ขมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 

0.50 บาท 
  รายละเอียดตามวาระท่ี 3 บริษทัตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั 

เป็นดงัน้ี 
 

   ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  305,665,008  บาท  
   ( สามร้อยหา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนหา้พนัแปดบาทถว้น) 

  แบ่งออกเป็น   611,330,016  หุน้  
                   ( หกร้อยสิบเอด็ลา้นสามแสนสามหม่ืนสิบหกหุน้ ) 

    มูลค่าหุน้ละ   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 
 



 3 

  โดยแบ่งออกเป็น 
    หุน้สามญั    611,330,016   หุน้  
                                                     (หกร้อยสิบเอด็ลา้นสามแสนสามหม่ืนสิบหกหุน้ ) 
    หุน้บุริมสิทธิ                  -     หุน้   
 

   ทั้ งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ัดการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้ (Par) และ
จ านวนหุน้ 

การลงมติ มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม 

 
วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดให ้
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมวิสามญั คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม 2560  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 6.) 
 
 อน่ึงบริษทัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 (RECORD DATE) ใน
วนัจนัทร์ท่ี 4 กนัยายน 2560  และก าหนดปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัองัคารท่ี 5 กนัยายน 2560 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
     
 
 
 (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการ 
โทร. 0-2919-0090 ต่อ 501 


