
หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชื่อกรรมการลวงหนา 

1. วัตถุประสงค  

2. คํานิยาม1

3. คุณสมบัติของผูถือหุน  

  

4. การเสนอระเบียบวาระการประชมุ  

4.1 เร่ืองท่ีจะไมผานการพิจารณาอนุมัต ิ 

4.2 ขัน้ตอนการพิจารณา  

5. การเสนอชือ่กรรมการ  

5.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ  

5.2 ขัน้ตอนการพิจารณา  

 

1.  

เพ่ือใหสามารถบรรลุวตัถปุระสงคของการมบีรรษทัภิบาลท่ีดี  และเพ่ือใหสิทธิ ความเทาเทียมกันแกผูถือหุน   

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)   จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 255 2 

และเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา   โดยท้ังน้ี คณะกรรมการของบริษัท มี

เจตนารมณท่ีจะแสดงความโปรงใสของฝายจัดการ และเสริมสรางใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย 

วัตถุประสงค 

 

2.  คาํนยิาม 

“บริษัท” หมายความวา บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษทั ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

“วาระการประชมุ”

 

 หมายความวา วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

3.  คุณสมบัติของผูถือหุน2

ผูถือหุนท่ีตองการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการตองมีคุณสมบัติดังน้ี  

  

http://www.pttep.com/th/corporate/agm_proposal_inc_2.asp�


3.1 เปนผูถือหุนท่ีมีชื่ออยูในสมุดทะเบียนหุนสําหรับการประชุมสามัญประจําป 2552 

3.2   ถือหุนของบริษัท ไมนอยกวา 100,000 หุน โดยถือตอเน่ืองมาไมนอยกวา 1 ป  

3.3

 

   ถือหุนตามขอ 3.2 ในวนัท่ีเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชือ่กรรมการ  

4.  การเสนอวาระการประชมุ2  

4.1   เร่ืองท่ีจะไมผานการพิจารณาอนุมัติ2  

(1)     เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ไมวาจะเปนของราชการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

บริษทั หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ หรือมติท่ีประชุมผูถือหุน  และอยูนอกเหนืออํานาจท่ี

บริษทัจะดาํเนินการได  

(2)     เร่ืองท่ีเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง  

(3)     เร่ืองท่ีเกี่ยวกับอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเสียหาย

อยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม  

(4)    เร่ืองท่ีไดมกีารพิจารณาในรอบ 3 ปท่ีผานมา   และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวา รอยละ 10 

ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงในเร่ืองน้ันยังไมไดถูกเปล่ียนแปลงอยางมี

นัยสําคัญ 

(5)

(6)     เร่ืองท่ีไดดําเนินการแลว 

     เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง  

(7)     เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีบริษัทกําหนด 

4.2   ขัน้ตอนการพิจารณา 

(1)    ผูถอืหุนตองจดัทําหนังสือเสนอวาระการประชมุตอคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดวย  

-  แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ( แบบ ก.)     

-  เอกสารประกอบของผูถือหุนท่ีไดระบุไวในหมายเหตุของ แบบ ก. 
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สงมาท่ี  

 

 

ผูถือหุนสามารถเสนอวาระอยางไมเปนทางการโดยสงเอกสารขางตน มาทางโทรสาร

หมายเลข 02-919-0098 หรือ ผานทางฝายนักลงทุนสัมพันธท่ี Email Address: anek@seafco.co.th  

หรือ lucksana@seafco.co.th กอนสงตนฉบับของแบบ ก. ใหกบัทางบริษทัในภายหลัง ทั้งนี้บริษัท

ขอสิ้นสุดการรับเร่ืองพิจารณาในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552  

(2)     กรณีตองการเสนอวาระการประชุมมากกวา 1 วาระ   ผูถือหุนตองจัดทําแบบ ก. ตามจํานวนวาระที่

ตองการเสนอ   สวนหลักฐานการถอืหุน หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจดัสง 1 ชุด ตอการสงเร่ืองในแตละ

คร้ัง  

(3)     เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเปนผูพจิารณาในเบ้ืองตน   โดยวาระท่ีผานการพิจารณาท้ังหมดจะ

ถูกเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการในเดือนมีนาคม 2552  

(4)     คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถือหุนเสนอ ซึ่งจะตองไมมี

ลักษณะเขาขายตามขอ 4.1 (1) – (7) เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอ่ืน 

(5)     เร่ืองท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 

2552   สําหรับเร่ืองท่ีไมผานความเห็นชอบ   บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวัน

ประชุมผูถือหุน 

5.  การเสนอชื่อกรรมการ 

5.1   คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

         บุคคลท่ีไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 

(1)     มีอายุไมเกิน 70 ปบริบรูณ 

(2)     มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(3)     มีความรู ความสามารถ และความเปนอิสระ   ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความซื่อสัตย และระมัดระวัง   

สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี   สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยาง

สม่าํเสมอ   มีสวนรวมท่ีสรางสรรคในการประชุม   มีประวัติการทํางาน และจริยธรรมท่ีดีงาม 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

ผายนักลงทุนสัมพันธ 

144 ถนนพระยาสุเรนทร 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 
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(4)     มีความรูความสามารถท่ีสําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก  มีความรูความสามารถทางดานงานเสาเข็ม

เจาะและกําแพงกันดิน   ธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายสินคาและการใหบริการในลักษณะเดียวกันกับการ

ดําเนินงานของบริษัท หรือเปนผูท่ีมีความรูในสายงานท่ีจะชวยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

(5)     ไมดาํรงตาํแหนงกรรมการในบริษทัใด (รวมถงึบริษทัในเครือ) ท่ีประกอบธุรกจิประเภทเดยีวกบับริษทั 

5.2   ขัน้ตอนการพิจารณา 

(1)     ผูถือหุนตองจัดทําเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการตอคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดวย  

-  แบบเสนอชือ่บุคคลเพ่ือเปนกรรมการ (แบบ ข.)   โดยผูถือหุน และผูท่ีไดรับการเสนอชื่อลงนามใน

เอกสารฉบับเดยีวกนั  

-  เอกสารประกอบของผูถือหุน และผูท่ีไดรับการเสนอชื่อตามท่ีไดระบุไวใน แบบ ข. 

 สงมาท่ี   

 

 

ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการอยางไมเปนทางการโดยสงเอกสารขางตน

มาทางโทรสารท่ี  02-919-0098   หรือ ผานทางฝายนักลงทุนสัมพันธท่ี Email Address 

: anek@seafco.co.th  หรือ lucksana@seafco.co.th กอนสงตนฉบับของแบบ ข. ใหกบัทางบริษทัใน

ภายหลัง ทั้งนี้บริษัทขอสิ้นสุดการรับเร่ืองพิจารณาจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552  

(2)     กรณีผูถือหุนตองการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการมากกวา 1 คน   ผูถือหุนตองจัดทําแบบ ข. ตาม

จาํนวนบุคคลท่ีตองการเสนอ   สวนหลักฐานการถอืหุน หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจดัสง 1 ชุด สําหรับ

การสงเร่ืองในแตละคร้ัง  

(3)     เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเปนผูพจิารณาในเบ้ืองตน    โดยบุคคลท่ีผานการพิจารณาท้ังหมด

จะถูกเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการใน เดอืนมีนาคม 2552 

(4)     ท่ีประชุมคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ   

(5)     รายชื่อบุคคลท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน

ประจาํป 2552   สําหรับบุคคลท่ีไมผานความเห็นชอบ   บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ และจะชี้แจง

เหตุผลในวันประชุมผูถือหุน 

 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

ผายนักลงทุนสัมพันธ 

144 ถนนพระยาสุเรนทร 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 
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