ที่ SEAFCO – 17 – 006
เรื่ อง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งให้ทราบมติที่สาํ คัญจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนิ นงานประจําปี 2559 และอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของ
บริ ษทั และงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว เพื่อ
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560
2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินผลกําไร
และจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้:ก. บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ข้ นั ตํ่า ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ครบถ้วนแล้วรวมกําไรสะสมที่ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว
30,566,626.30 บาท
ข. จ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ดังนี้
(1) บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.26 บาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรา
หุ ้นละ 0.26 บาท ซึ่ งได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
ในอัตราหุ น้ ละ 0.11 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ น้ ละ
0.15 บาท รวมเป็ นการจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.26 บาท
โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อ Record Date (RD) เพื่อสิ ทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 8
พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั อื่นแล้ว แต่ไม่มีผสู ้ อบบัญชีบริ ษทั ใด
สามารถรั บงานได้เนื่ องจากมี ปริ มาณงานมากแล้ว คณะกรรมการโดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ เลขทะเบียน
ผูส้ อบ 2982 หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 5599 หรื อนางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
เลขทะเบียนผูส้ อบ 8125 จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า ประจําปี 2560 โดยเสนออัตราค่าสอบบัญชี รวมทั้งบริ ษทั ในเครื อ รวมทั้งสิ้ น
2,100,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บริ ษทั
1. บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)

จํานวนเงิน
1,585,000

บาท

2. บริ ษทั ซีฟโก้ คอนสตรัคชัน่ จํากัด

95,000

บาท

3. บริ ษทั ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จํากัด

300,000

บาท

4. กิจการร่ วมค้าซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) จํากัด

60,000

บาท

5. กิจการร่ วมค้าศรี นคริ นทร์

60,000

บาท

2,100,000

บาท

รวมค่าสอบบัญชี

4. สื บเนื่องจากที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้เสนอรายชื่อกรรมการ สําหรับเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้น
พิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีผเู ้ สนอรายชื่อ
กรรมการให้พิจ ารณา และคณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้ว จึ งอนุ มตั ิ ใ ห้นํา เสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง ดังรายนาม
ต่อไปนี้
1. นายสมควร วัฒกีกลุ
2. นายเผด็จ รุ จิขจรเดช
3. นายกมล สิ งห์โตแก้ว
4. นายณัฐฐพล ทัศนนิพนั ธ์
5. คณะกรรมการเห็ นสมควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริ ษทั
65,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการอิสระ(คนละ)
50,000 บาทต่อเดือน
(ยกเว้นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั )
2. ค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริ ษทั (คนละ)
5,000 บาทต่อครั้ง

6. คณะกรรมการมีมติกาํ หนดวันประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 3 บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2560
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
7. กําหนดวัน Record Date เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ในจันทร์ ที่ 20
มีนาคม 2560 และกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)

( ดร.ณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์ )
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

