ที่ SEAFCO – 21 – 001
เรื่อง

แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2564

บริษัทฯ ขอแจงใหทราบมติที่สําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท และงบ
การเงินรวมสําหรับป สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผานการตรวจสอบบัญชีแลว เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564
2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินผลกําไรและจายเงินปน
ผลจากผลการดําเนินงานของป 2563 ตามรายละเอียดดังนี้:ก. บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑขั้นต่ํา ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของและตามขอบังคับของ
บริษัทครบถวนแลวรวมกําไรสะสมที่ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว 36,985,434 บาท
ข. จายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2563 ดังนี้
บริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2563 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน
73,970,790.80 บาท คิดเปนรอยละ 47.77 ของกําไรสุทธิ
ซึ่งในระหวางป 2563 ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว รวม 3 ครั้ง ในอัตราหุนละ 0.10 บาท
(สิบสตางค) จึงไมมีการจายปนผลเพิ่มเติม
3. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งแตงตั้งผูสอบ
บัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้
1. นายณรงค หลักฐาน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือ
3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ
4. นางสาวกมลทรรศน จิตการคา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356
และคาธรรมเนียมในงานตรวจสอบบัญชี ประจําป 2564 รวมทั้งบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท
4. สืบเนื่องจากที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอรายชื่อกรรมการ สําหรับเสนอใหผูถือหุนพิจารณาใน
วาระแตงตั้งกรรมการ ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ไมมีผูเสนอรายชื่อกรรมการใหพิจารณา และ
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวจึงอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน
5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามตอไปนี้
1. นายสมควร มูสิกอินทร

2. นายลอยเลื่อน บุนนาค
3. นายอภัย จันทนจุลกะ
4. ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ
5. Mr. Zaw Zaw Aye
5. คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นใหม โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน คือนางสาวจุฬารัตน สุธีธร เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพิ่มจาก 5 ทานเปน 6 ทาน คิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 ทาน
6. คณะกรรมการมีมติกําหนดวันประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา
9.00 น. ณ.หองประชุมชั้น 3 บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) โดยกําหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือ
หุนประจําป 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2563 มีความถูกตองครบถวนจึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจายปนผลระหวางกาล
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น ควรนํ า เสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรทุ น สํ า รองตาม
กฎหมายตามเกณฑขั้นต่ําและจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวาง
กาล ไปแลวรวม 3 ครั้งรวมเปนอัตราหุนละ 0.10 บาท
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อพิจารณาแลว เห็น
ควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน คือ 1. นายสมควร มูสิกอินทร, 2. นายลอย
เลื่อน บุนนาค, 3. นายอภัย จันทนจุลกะ, 4. ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ และ 5. Mr.Zaw Zaw Aye กรรมการที่พน
ตําแหนงตามวาระกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อนางสาวจุฬารัตน สุธีธรเพื่อ
เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติแตงตั้งเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2564 ดังนี้

คาตอบแทนกรรมการ
1. คาตอบแทนรายเดือน
1.1 ประธานกรรมการบริษัท
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ)
1.3 กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท
จะไมไดรับคาตอบแทน
2. คาเบี้ยประชุม
2.1 กรรมการบริษัท(คนละ)
2.2 กรรมการที่เปนผูบริหาร(คนละ)
3. โบนัส
3.1 ประธานกรรมการบริษัท
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ)
3.3 กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท
(คนละ)

2563

2564

ตอเดือน
ตอเดือน

65,000
50,000
-

ตอเดือน
ตอเดือน

65,000
50,000
-

ตอครั้ง

7,500
-

ตอครั้งการเดินทาง
ตอครั้งการเดินทาง

7,500
1,000

ตอป
ตอป

195,000
150,000

ตอป
ตอป

-

150,000

วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2564
ความเห็นคณะกรรมการ
ผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายณรงค หลักฐาน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4700 หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 หรือนายชัยกฤต
วรกิจภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรือ นางสาวกมลทรรศน จิตการคา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10356 เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

( ดร.ณรงค ทัศนนิพันธ )
กรรมการผูจัดการใหญ

-

