
 

 

 

ที่ ทช. 2551/179       วันที่ 20 มีนาคม 2551 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2551 

เรียน  ทานผูถือหุน 

  บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 

2.  รายงานประจําป 2550 และงบการเงิน ประจําป 2550 ซึ่งประกอบดวย งบดุลและงบกําไร  

     ขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

3.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.) 

4.  หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการประชุม 

5.  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

  ดวยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ในวันพฤหัสบดี ที่ 

10 เมษายน 2551 เวลา 9.00 น. ณ.หองซาลอน โรงแรมเลอคอนครอท ตั้งอยูเลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวย

ขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 

 บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 

11 เมษายน 2550 ดังสําเนารายงานการประชุม ตามส่ิงที่สงมาดวย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม 

ดังกลาว 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2550 

 ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2550 มีกําไรสุทธิ 22.73 ลาน

บาท ลดลงจากป 2549 รอยละ 86.02 เพราะติดปญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตสิ่งแวดลอม 

ทําใหการเริ่มงานชากวากําหนด และราคาวัสดุเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะเหล็ก ประกอบกับ

ป 2550 นี้ มีการตั้งสํารองหนี้สูญของลูกคารายหนึ่งจํานวน 47.14 ลานบาท ในป 2550 

มีสินทรัพยรวม 1,422.18 ลานบาท ลดลงจากป 2549 เทากับรอยละ 7.59 และมีหนี้สิน

รวม 821.08 ลานบาท ลดลงจากป 2549 เทากับรอยละ 11.46 บริษัทและบริษัทยอยได

ใหความสําคัญ กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาและวิจัยการผลิตใหได

มาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงดานสิ่งแวดลอม บริษัทมิไดหยุดนิ่งในการขยายธุรกิจของ

บริษัท ทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยในป 2550 บริษัทไดขยายงานไปยัง

ประเทศสิงคโปร โดยรวมลงทุนกับ RYOBI – KISO (S) PTE LTD ตั้งบริษัท SEAFCO 



RYOBI PTE LTD เพื่อรับงานกอสรางกําแพงกันดิน ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวน รอยละ 

47.50 

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรรับทราบรายงานการดําเนินงานในรอบป 2550 โดยรายละเอียดปรากฏอยูใน

รายงานประจําป 2550 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน ทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุม

ฉบับนี้แลว รายละเอียดสิ่งที่สงมาดวย 2 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผานการตรวจสอบ

และรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชี 

ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982) จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ แลว ตาม

รายละเอียดที่สงมาดวย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําปส้ินสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปและการจายเงินปนผล บริษัทฯ มีนโยบาย

จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองตางๆ ตามที่บริษัท

ไดกําหนดไว กําไรสุทธิที่จะนํามาพิจารณาจายเงินปนผล มาจากงบการเงินรวมของ

บริษัท โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และ

ความเหมาะสมอื่นๆ ของการดําเนินธุรกิจในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติ

เห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน 

เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติให

จายเงินปนผลได และใหรายงานตอที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมครั้งตอไป 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด มาตรา 116 และขอบังคับบริษัท ขอ 36 

กําหนดไววาบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีผลการดําเนินงานประจําป 2550 มีผลกําไรสุทธิในงบ

การเงินรวมเปนจํานวน 22,731,675.57 บาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการเปน

จํานวน 12,106,066.16 บาท (กอนทุนสํารองรอยละ 5 เปนเงิน 605,303.31 บาท) คิด

เปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.11 บาท และ 0.06 บาท ตามลําดับ คณะกรรมการจึง

เสนอจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2550 และการจายเงินปนผล ดังนี้ 

1. ทุนสํารองตามกฏหมาย : จัดสรรเทากับรอยละ 5 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 605,303.31 บาท 

2. จายเงินปนผลแกผูถือหุน : อัตราหุนละ 0.05 บาท คิดเปนเงินปนผลจาย 10.75 

ลานบาท ซึ่งอัตราจายเงินปนผลนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่วาการจายเงิน

ปนผลในอัตราไมเกนิกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตาม

กฏหมายแลว โดยกําหนดจะจายเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 และการ

จายเงินปนผลครั้งนี้จะจายใหผูถือหุน ที่มีชื่อในวันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อสิทธิใน

การรับเงินปนผล ณ.วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยมีขอมูล

เปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมาดังนี้ 



รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2550 ป 2549 ป 2548 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 22.732 162.658 67.261 

จํานวนหุน (ลานหุน) 215.000 211.518 210.000 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 0.05 0.36 0.15 

เงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 10.750 75.96 31.50 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 47.29 46.70 46.83 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2550 เปนทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และจายเงินปนผลดังกลาว 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตาม

อัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการดังนั้น กรรมการที่ครบตามวาระเทากับ 3 ทาน

คือ  

 1. นายสมควร  วัฒกีกุล -  กรรมการอิสระ 

  -  กรรมการตรวจสอบ 

  -  ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน 

 2. นายเผด็จ  รุจิขจรเดช -  กรรมการ 

  -  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3. นายกมล  สิงหโตแกว - กรรมการ 

 บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามี

คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอ

ระเบียบวาระตางๆ แตไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขามายัง

บริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาถึงความ

เหมาะสมที่จะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท ประกอบกับ

คุณสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานแลว คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดเสนอใหเลือก

กรรมการ 3 ทานที่พนจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 3 ทาน ตาม

ส่ิงที่สงมาดวย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานที่พนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวใหกลับ

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องดวยบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2550 เปนตนไป ผูถือหุนสมควรเลือกกรรมการที่พนวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตออีกวาระหนึ่ง 



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติ

กําหนดคาเบี้ยประชุมกรรมการ และคาตอบแทนเปนรายป ประจําป 2551 จํานวน

เงินรวม 3.2 ลานบาท ซึ่งเทากับป 2550 

ความเห็นของคณะกรรมการ ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการดังกลาว 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2551 

 คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลว 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 

1. แตงตั้งผูสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อผูสอบบัญชี

ของบริษัท และบริษัทยอย ดังนี้ 

รายนาม เลขทะเบียน จํานวนปที่สอบบัญชีบริษัท 

นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร 3104 - 

นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน 5599 - 

2. กําหนดคาตอบแทนรวมทั้งส้ินไมเกิน 1,860,000 บาท 

คาบริการ ป 2550 รายละเอียด ดังนี้ 

บริษัท สอบทานงบการเงินไตรมาสละ คาสอบบัญชีประจําป 

 เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

1. บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 130,000 50,000 520,000 80,000 

2. บริษัท ซีฟโก คอนสตรัคชั่น จํากัด 10,000  30,000  

3. บริษัท ซีฟโก และบริษัท ประยูรชัย 

    (1984) รวมคา 

10,000  30,000  

รวม 600,000 660,000 

รวมทั้งส้ิน 1,260,000 

   คาบริการป 2551 รายละเอียด ดังนี้ 

สอบทานงบการเงิน คาสอบบัญชีประจําป 

เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม บริษัท 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3    

1. บริษัท ซีฟโก จํากัด 

    (มหาชน) 

130,000 130,000 130,000 60,000 520,000 90,000 

2. บริษัท ซีฟโก คอน 

    สตรัคชั่น จํากัด 

10,000 10,000 10,000 - 30,000 - 

3. บริษัท ซีฟโก จํากัด  

    และบริษัท ประยูรชัย    

    (1984) จํากัด รวมคา 

10,000 10,000 10,000 - 30,000 - 



สอบทานงบการเงิน คาสอบบัญชีประจําป 

เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท งบการเงินรวม บริษัท 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3    

4. SEAFCO-RYOBI PTE   

     LTD. 

40,000 40,000 40,000 - 140,000 -

5. กิจการรวมคาซีฟโก 

    และประยูรชัย (1984) 

10,000 30,000 30,000 - 80,000 - 

6. กิจการรวมคาศรี 

    นครินทร 

10,000 30,000 30,000 - 80,000 - 

รวม 210,000 250,000 250,000 180,000 880,000 90,000 

รวมทั้งส้ิน 1,860,000 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมในการ

สอบบัญชีดังกลาว 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน ซึ่งประสงคจะใหมีการพิจารณา

เร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดให 

 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญประจําป 2551 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 

9.00 น. ณ.หองซาลอน โรงแรมเลอคอนครอท ตั้งอยูเลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

10320 โดยบริษัทจะเริ่มเปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุม ตั้งแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ตามสิ่งที่สงมาดวย 5) 

 อนึ่งบริษัทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิของผูถือหุน ในการเขารวมประชุม

สามัญประจําป 2551 ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. เปนตนไป จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนจะแลว

เสร็จ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 

           บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

         

       (นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน) 

                   ประธานกรรมการ 

 

เลขานุการคณะกรรมการ 

โทร 0-2919-0090 ตอ 302 


