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1.  วตัถุประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี  และเพ่ือให้สิทธิ ความเท่าเทียมกนัแก่ผูถื้อหุ้น   บริษทั 
ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน)  จึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 และเสนอช่ือผูมี้
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้า  โดยทั้ งน้ี คณะกรรมการของบริษทั มีเจตนารมณ์ท่ีจะแสดงความ
โปร่งใสของฝ่ายจดัการ และเสริมสร้างใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 
2.  คาํนิยาม 
 “บริษัท” หมายความวา่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการของบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการของบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 “วาระการประชุม” หมายความวา่ วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
 
3.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
3.1 เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนหุน้สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปี 2561 
3.2  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของหุ้น

บริษทัทั้งหมด โดยถือต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
3.3   ถือหุน้ตามขอ้ 3.2 ในวนัท่ีเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ  
 

4.  การเสนอวาระการประชุม  
4.1   เร่ืองท่ีจะไม่ผา่นการพิจารณาอนุมติั  

(1)   เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล
บริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทั
จะดาํเนินการได ้ 

(2)   เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
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(3)   เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมี
นยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  

(4)   เร่ืองท่ีไดมี้การพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา   และไดรั้บมติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่า ร้อยละ 10 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดถู้กเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

(5)   เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง  
(6)   เร่ืองท่ีไดด้าํเนินการแลว้ 
(7)   เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีบริษทักาํหนด 

4.2   ขั้นตอนการพิจารณา 
(1)   ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย  

-  แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (แบบ ก.)     
-  เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุของ แบบ ก. 

ส่งมาท่ี  
 

 
 
 
 

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้ มาทางโทรสารหมายเลข 02-919-0098 
หรือ ผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ี Email Address: anek@seafco.co.th  หรือ acc@seafco.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั
ของแบบ ก. ใหก้บัทางบริษทัในภายหลงั ทั้งน้ีบริษทัขอกาํหนดส่งได้ต้ังแต่วันที ่15 พฤศจิกายน  – 31 ธันวาคม 2560   

(2)   กรณีตอ้งการเสนอวาระการประชุมมากกวา่ 1 วาระ   ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัทาํแบบ ก. ตามจาํนวนวาระท่ีตอ้งการ
เสนอ ส่วนหลกัฐานการถือหุน้ หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเร่ืองในแต่ละคร้ัง  

(3)   เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้   โดยวาระท่ีผ่านการพิจารณาทั้ งหมดจะถูก
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

(4)   คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะ
เขา้ข่ายตามขอ้ 4.1 (1) – (7) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

(5)   เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561   
สาํหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบ   บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ 

 
5. การเสนอช่ือกรรมการ 

5.1   คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1)    มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(2)    มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ   ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการดว้ยความซ่ือสัตย ์และระมดัระวงั   

สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี   สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ   มี
ส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม   มีประวติัการทาํงาน และจริยธรรมท่ีดีงาม 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
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(3)    มีความรู้ความสามารถท่ีสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ มีความรู้ความสามารถทางดา้นงานเสาเขม็เจาะและ
กาํแพงกนัดิน   ธุรกิจเก่ียวกบัการจาํหน่ายสินคา้และการให้บริการในลกัษณะเดียวกนักบัการดาํเนินงานของ
บริษทั หรือเป็นผูท่ี้มีความรู้ในสายงานท่ีจะช่วยในการพฒันาธุรกิจของบริษทั 

(4)    ไม่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัใด (รวมถึงบริษทัในเครือ) ท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั 
5.2   ขั้นตอนการพิจารณา 

(1)    ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํเอกสารเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดว้ย  
-  แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.)  โดยผูถื้อหุ้น และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือลงนามใน
เอกสารฉบบัเดียวกนั  

-  เอกสารประกอบของผูถื้อหุน้ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น แบบ ข. 
ส่งมาท่ี  

 
 
 

 
 

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอยา่งไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารขา้งตน้มาทางโทรสารท่ี 02-
919-0098   หรือ ผา่นทางฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี Email Address: anek@seafco.co.th  หรือ acc@seafco.co.th ก่อน
ส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. ให้กบัทางบริษทัในภายหลงั ทั้ งน้ีบริษทัขอกาํหนดส่งได้ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน  – 31 
ธันวาคม 2560   

 (2)   กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน   ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบ ข. ตามจาํนวน
บุคคลท่ีตอ้งการเสนอ   ส่วนหลกัฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอ่ืนให้จดัส่ง 1 ชุด สาํหรับการส่งเร่ืองในแต่ละ
คร้ัง  

(3)    เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาในเบ้ืองตน้   โดยบุคคลท่ีผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูก
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการใน เดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

(4)    ท่ีประชุมคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ   
(5)    รายช่ือบุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2561 สาํหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุม
ผูถื้อหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 


