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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และช่ือกรรมการล่วงหน้า 
 

1. วตัถุประสงค ์ 
2. ค ำนิยำม  
3. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้  
4. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม  

4.1 เร่ืองท่ีจะไม่ผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติั  
4.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ  

5. กำรเสนอช่ือกรรมกำร  
5.1 คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำร  
5.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ  

 
1.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรมีบรรษทัภิบำลท่ีดี  และเพ่ือให้สิทธิ ควำมเท่ำเทียมกนัแก่ผูถื้อหุ้น   บริษทั 
ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน)  จึงไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 และเสนอช่ือผูมี้
คุณสมบติัเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำ  โดยทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษทั มีเจตนำรมณ์ท่ีจะแสดงควำม
โปร่งใสของฝ่ำยจดักำร และเสริมสร้ำงให้เกิดควำมเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

 
2.  ค านิยาม 
 “บริษัท” หมำยควำมว่ำ บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 “คณะกรรมการ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรของบริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 “กรรมการ” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรของบริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 “วาระการประชุม” หมำยควำมว่ำ วำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
 
3.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  

ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งกำรเสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอช่ือกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
3.1 เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนหุ้นส ำหรับกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2564 
3.2  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนั โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5.0 ของหุ้น

บริษทัทั้งหมด โดยถือต่อเน่ืองมำไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  
3.3   ถือหุ้นตำมขอ้ 3.2 ในวนัท่ีเสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอช่ือกรรมกำร  
 

4.  การเสนอวาระการประชุม  
4.1   เร่ืองท่ีจะไม่ผำ่นกำรพิจำรณำอนุมติั  

(1)   เร่ืองท่ีขดักับกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นของรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแล
บริษทั หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทั
จะด ำเนินกำรได ้ 

(2)   เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
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(3)   เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำร เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม  

(4)   เร่ืองท่ีไดมี้กำรพิจำรณำในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ   และไดรั้บมติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่ำ ร้อยละ 10 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดถู้กเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

(5)   เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง  
(6)   เร่ืองท่ีไดด้ ำเนินกำรแลว้ 
(7)   เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมท่ีบริษทัก ำหนด 

4.2   ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
(1)   ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำหนงัสือเสนอวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร โดยเอกสำรประกอบดว้ย  

-  แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.)     
-  เอกสำรประกอบของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ะบุไวใ้นหมำยเหตุของ แบบ ก. 

ส่งมำท่ี  
 

 
 
 
 

ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอวำระอย่ำงไม่เป็นทำงกำรโดยส่งเอกสำรขำ้งตน้ มำทำงโทรสำรหมำยเลข  02-919-0098 
หรือ ผ่ำนทำงฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ี Email Address: anek@seafco.co.th  หรือ acc@seafco.co.th ก่อนส่งตน้ฉบับ
ของแบบ ก. ให้กบัทำงบริษทัในภำยหลงั ทั้งน้ีบริษทัขอก ำหนดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน  – 31 ธันวาคม 2563   

(2)   กรณีตอ้งกำรเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ   ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำแบบ ก. ตำมจ ำนวนวำระท่ีตอ้งกำร
เสนอ ส่วนหลกัฐำนกำรถือหุ้น หรือเอกสำรประกอบอ่ืนให้จดัส่ง 1 ชุด ต่อกำรส่งเร่ืองในแต่ละคร้ัง  

(3)   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำในเบ้ืองต้น   โดยวำระท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำทั้งหมดจะถูก
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 

(4)   คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะ
เขำ้ข่ำยตำมขอ้ 4.1 (1) – (7) เวน้แต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 

(5)   เร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะถูกบรรจุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564   
ส ำหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบ   บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุมผูถื้อ
หุ้น 

 
5. การเสนอช่ือกรรมการ 

5.1   คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำร 
บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม ดงัน้ี 

(1)    มีคุณสมบติัถูกตอ้งตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
(2)    มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็นอิสระ    ปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรดว้ยควำมซ่ือสัตย ์และระมัดระวงั   

สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงเต็มท่ี   สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ   มี
ส่วนร่วมท่ีสร้ำงสรรคใ์นกำรประชุม   มีประวติักำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดีงำม 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) 
ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ ์

144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั 

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510 

http://www.pttep.com/th/corporate/images/Propose%20AG_Board_A_th.pdf
mailto:xxx@xxx.co.th
mailto:acc@seafco.co.th


 - 3 - 

(3)    มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงดำ้นงำนเสำเขม็เจำะและ
ก ำแพงกนัดิน   ธุรกิจเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยสินคำ้และกำรให้บริกำรในลกัษณะเดียวกันกบักำรด ำเนินงำนของ
บริษทั หรือเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ในสำยงำนท่ีจะช่วยในกำรพฒันำธุรกิจของบริษทั 

(4)    ไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัใด (รวมถึงบริษทัในเครือ) ท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั 
5.2   ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 

(1)    ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำเอกสำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำร โดยเอกสำรประกอบดว้ย  
-  แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.)   โดยผูถื้อหุ้น และผูท่ี้ได้รับกำรเสนอช่ือลงนำมใน
เอกสำรฉบบัเดียวกนั  

-  เอกสำรประกอบของผูถื้อหุ้น และผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้น แบบ ข. 
ส่งมำท่ี  

 
 
 

 
 

ผูถื้อหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรอยำ่งไม่เป็นทำงกำรโดยส่งเอกสำรขำ้งตน้มำทำงโทรสำรท่ี 02-
919-0098   หรือ ผ่ำนทำงฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี Email Address: anek@seafco.co.th  หรือ acc@seafco.co.th ก่อน
ส่งตน้ฉบับของแบบ ข. ให้กบัทำงบริษทัในภำยหลงั ทั้งน้ีบริษทัขอก ำหนดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน  – 31 
ธันวาคม 2563   

 (2)   กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน   ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท ำแบบ ข. ตำมจ ำนวน
บุคคลท่ีตอ้งกำรเสนอ   ส่วนหลกัฐำนกำรถือหุ้น หรือเอกสำรประกอบอื่นให้จดัส่ง 1 ชุด ส ำหรับกำรส่งเร่ืองในแต่ละ
คร้ัง  

(3)    เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผู ้พิจำรณำในเบ้ืองตน้   โดยบุคคลท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำทั้งหมดจะถูก
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรใน เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 

(4)    ท่ีประชุมคณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ   
(5)    รำยช่ือบุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะถูกบรรจุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 

2564 ส ำหรับบุคคลท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบ บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวนัประชุม
ผูถื้อหุ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) 
ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ ์

144 ถนนพระยำสุเรนทร์ แขวงบำงชนั 

เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510 
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แบบ ก. 
แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
(1)  ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว                                                                                                           . เป็นผูถื้อหุ้นของ

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครอง                                                        หุ้น ตั้งแต่วนัท่ี........................... 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี                               ถนน                                                        ต ำบล/แขวง                                                                 . 
อ ำเภอ/เขต                                                           จงัหวดั                                                    โทรศพัท ์                                           . 
โทรศพัทมื์อถือ                                                              E-mail                                                                                                    . 

(2)  ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคท่ี์จะเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564  เร่ือง                                          . 
                                                                                                                                                                                                      . 

(3)  โดยมีขอ้เสนอ และขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชนต์่อกำรพิจำรณำดงัน้ี                                                                         . 
                                                                                                                                                                                                     .  
                                                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                                                      . 
โดยมีเอกสำรประกอบเพ่ิมเติม พร้อมกบัไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน                            แผน่ 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ก. น้ี  หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมด ถูกตอ้ง และ
เป็นจริงทุกประกำร  

 
 

ลงช่ือ                                                         ผูถื้อหุ้น 
(                                                         ) 

วนัท่ี                                                           . 
______________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี  

1.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย   

1.2 ส ำเนำบัตรประชำชน  ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือ รับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตร
ประชำชน (ส ำเนำหนังสือเดินทำง ในกรณีท่ีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม พร้อมกบัรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง  

2. กรณีท่ีตอ้งกำรเสนอวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 วำระ ตอ้งจดัท ำแบบ ก. ตำมจ ำนวนวำระท่ีตอ้งกำรเสนอ 
3. กรณีผูถื้อหุ้นมีกำรแกไ้ขค้  ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ-สกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทั้งรับรองส ำเนำ

ถูกตอ้ง 
4. บริษทัจะไม่พิจำรณำวำระท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น หรือ ผูถื้อหุ้นไม่มีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนด 
5. ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งเอกสำรทั้งหมดอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2919-0098 หรือทำง Email Address ของฝ่ำยนัก

ลงทุนสัมพนัธ์ท่ี anek@seafco.co.th หรือ acc@seafco.co.th และตอ้งส่งตน้ฉบบัของหลกัฐำนทั้งหมดให้ถึงบริษทัภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2564 

mailto:anek@seafco.co.th
mailto:acc@seafco.co.th
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แบบ ข. 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ 

 
(1)  ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว                                                                                                            เป็นผูถื้อหุ้นของ

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครอง                                                        หุ้น ตั้งแต่วนัท่ี........................... 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี                            ถนน                                                          ต ำบล/แขวง                                                                   . 
อ ำเภอ/เขต                                                จงัหวดั                                               โทรศพัท ์                                                             . 
โทรศพัทมื์อถือ                                                            E-mail                                                                                                         . 

(2)  ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคท่ี์จะเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว                                                                                            . 
อำย ุ                 ปี  เป็นกรรมกำรของบริษทัฯ   ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทั
ฯ ไดก้ ำหนดไว ้ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไดแ้นบหนังสือยินยอมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ  และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้น
คุณสมบติัอื่นๆ พร้อมกบัไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน                          แผน่ 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ข. น้ี  หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมด ถูกตอ้ง และ
เป็นจริงทุกประกำร  

ลงช่ือ                                                                  ผูถื้อหุ้น 
(                                                                 ) 

วนัท่ี                                                                    . 
 

(3)  ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว                                                                                            บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 
ยินยอม และรับรองว่ำมีคุณสมบติัครบถว้น  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั  กฎหมำยหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย ์ ตลอดจนหลกัเกณฑข์องบริษทั และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตำมกฎกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

 
ลงช่ือ                                                                 ผูไ้ดรั้บกำรเสนอช่ือ 

(                                                                 ) 
วนัท่ี                                                                   . 

________________________________________________________________________________________ 
หมายเหต ุ 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐำนประกอบ ดงัน้ี  

1.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

1.2 ส ำเนำบัตรประชำชน  ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตร
ประชำชน (ส ำเนำหนังสือเดินทำง ในกรณีท่ีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม พร้อมกบัรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง  

1.3 หลกัฐำนของผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือ  ไดแ้ก่  ส ำเนำบตัรประชำชน  ส ำเนำทะเบียนบำ้น  หลกัฐำนกำรศึกษำ  ประวติั
ท ำงำน และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอ่ืน (ถำ้มี)  

2. กรณีท่ีตอ้งกำรเสนอช่ือบุคคลมำกกว่ำ 1 รำย ตอ้งจดัท ำแบบ ข. ตำมจ ำนวนช่ือท่ีตอ้งกำรเสนอ  
3. กรณีผูถื้อหุ้น หรือ ผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือ มีกำรแกไ้ขค้  ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-สกุล จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำว พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
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4. บริษทัจะไม่พิจำรณำในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น หรือผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือไม่มีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนด  
5. ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งเอกสำรทั้งหมดอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2919-0098 หรือทำง Email Address ของฝ่ำยนัก
ลงทุนสัมพนัธ์ท่ี anek@seafco.co.th หรือ acc@seafco.co.th  และตอ้งส่งตน้ฉบบัของหลกัฐำนทั้งหมดให้ถึงบริษทัภายใน
วันที ่15 มกราคม 2564 

 

mailto:anek@seafco.co.th
mailto:acc@seafco.co.th

