
 

 

ที่ ทช 2550/147              20 มีนาคม 2550 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 

เรียน  ทานผูถอืหุน 
         บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 

2. รายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการพรอมงบดุล, บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

สําหรับปส้ินสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

3. หนังสือมอบฉันทะ 

4. หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการประชุม 

5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) ไดมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2549 ใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ. หองอุบลชาด 

โรงแรมเลอคอนครอท ตั้งอยูเลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน  

2549 โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2549 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2549 มีกําไรสุทธิ  

162.66 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 141.84 เกิดจากการไดรับงาน

มากขึ้นกวา ป 2548 และสามารถสงมอบงานไดตามกําหนด รวมทั้งมีการตอ

ยอดธุรกิจในการรับงานดานโครงสรางฐานรากเพิ่มขึ้น ในป 2549 มีสินทรัพย

รวม 1,538.93 ลานบาท ซึ่งโตขึ้นกวาป 2548 เทากับรอยละ 62.73 บริษัทและ

บริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาและวิจัย

การผลิตใหไดมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงดานสิ่งแวดลอม บริษัทมิไดหยุดนิ่ง

ในการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายของบริษัทเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอผูถือหุน 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผูถือหุนสมควรรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ   เกี่ยวกับกิจ 
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การของบริษัทในรอบปที่ผานมาและกิจการที่จะกระทําตอไป ในภายหนา

ดังกลาว 
 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  คณะกรรมการเสนองบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ. วันที่  

31 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัท และผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท (นางสุวิมล 

กฤตยาเกียตณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982) จากสํานักงานสอบ

บัญชี ดี ไอ เอ แลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําปส้ินสุด  

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด มาตรา 116 และขอบังคับ 

บริษัทขอ 36 กําหนดไววาบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและบริษัทมีผลการดําเนินงาน

ประจําป 2549 มีผลกําไรสุทธิเปนจํานวน 162,657,981.47 บาท (กอนทุน

สํารองรอยละ 5 เปนเงิน 8,132,899.07 บาท) คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 

0.77 บาท คณะกรรมการจึงเสนอจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2549 และการ

จายเงินปนผลดังนี้ 

1. ทุนสํารองตามกฎหมาย  :  จัดสรรเทากับรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ เปน

จํานวนเงิน 8,132,899.07 บาท 

2. จายเงินปนผลแกผูถือหุน  :   อัตราหุนละ 0.36 บาท ในวันที่ 8 กันยายน 

2549 ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.12 บาท จึงจะ

ทําการจายปนผลเพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.24 บาท คิดเปนเงินปนผลจาย

เพิ่มอีก 50.78 ลานบาท รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน 75.98 ลานบาท ซึ่งอัตรา

จายเงินปนผลนี้ เปนไปตามที่ไดแจงไวในรายงาน 56-1 ประจําป 2548 ที่วา

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมเกินกวารอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว โดยกําหนดจะจายเงินปนผล

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ปนผลนี้จายใหแกผูถือหุนซึ่งมีชื่อในวันปด

สมุดทะเบียนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ณ. วันที่ 24 เมษายน 2550 

เวลา 12.00 น. 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2549 เปน 

ทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลดังกลาว  
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 มีกรรมการที่ตองออกตาม 
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วาระตามอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการดังนั้น กรรมการที่ครบตาม 

วาระเทากับ 3 ทาน คือ 

    1.  รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 

    2.  นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน 

    3.  นางภาวนา  ทัศนนิพันธ 

        คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือ 

หุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานที่พนจากตําแหนงตามวาระดังกลาว

ใหกับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องดวยบุคคลดังกลาว

เปนผูมีความรูความ สามารถและประสบการณ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2549 เปนตนไป 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :   ผูถือหุนสมควรเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว 
 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา 

อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังนี้ 

 -  กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2550 เปนจํานวน 

    เงินรวม 3.2 ลานบาท ซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ กรรมการซึ่งเปนบุคคล 

   ภายใน 5 ทาน จะไดรับ 1.6 ลานบาท และคณะกรรมการตรวจสอบ    

   3 ทาน จะไดรับ 1.6 ลานบาท จะแบงเปนประธานคณะกรรมการ   

   ตรวจสอบจะไดรับ 6.4 แสนบาทตอป 1 ทาน สวนกรรมการตรวจสอบ 2   

   ทาน จะไดรับทานละ 4.8 แสนบาทตอป 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 

ดังกลาว 
 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2550 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได 

พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให 

จางสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และแตงตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน โรจนนครินทร  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป  

2550 และกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทเปนจํานวน 

เงิน 600,000.00 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวม  

540,000.00 บาท และกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัท 

ยอยเปนจํานวนเงิน 60,000.00 บาท และคาสอบทานงบการเงินราย 

ไตรมาสรวม 60,000.00 บาท รวมทั้งส้ิน 1.26 ลานบาท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด 
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คาธรรมเนียม ในการสอบบัญชีดังกลาว 
 

 

 วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการ 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกําหนดให 
 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ.

หองอุบลชาด โรงแรมเลอคอนครอท ตั้งอยูเลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัท

จะเริ่มเปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป (แผนที่แสดงสถานที่ประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 5) 
 

อนึ่ง บริษัทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่    

1/2550 ในวันที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. เปนตนไป จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนจะแลวเสร็จ 

 

      

ขอแสดงความนับถือ 

            บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

         (นายทัชชะพงศ  ประเวศวรารัตน) 

       ประธานกรรมการ 

 

เลขานุการคณะกรรมการ 

โทร. 02-9190090 ตอ 302 
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