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1.  วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี  และเพื่อใหสิทธิ ความเทาเทียมกันแกผูถือหุน   บริษัท 
ซีฟโก จํากัด (มหาชน)  จึงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเพ่ิมวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 และเสนอช่ือผูมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา  โดยทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณที่จะแสดงความ
โปรงใสของฝายจัดการ และเสริมสรางใหเกิดความเช่ือมั่นแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 
2.  คํานิยาม 
 “บริษัท” หมายความวา บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 “วาระการประชุม” หมายความวา วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
 
3.  คุณสมบัติของผูถือหุน  

ผูถือหุนที่ตองการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการตองมีคุณสมบัติดังน้ี  
3.1 เปนผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนหุนสําหรับการประชุมสามัญประจําป 2565 
3.2  เปนผูถือหุนของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5.0 ของหุน

บริษัททั้งหมด โดยถือตอเน่ืองมาไมนอยกวา 1 ป  
3.3   ถือหุนตามขอ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการ  
 

4.  การเสนอวาระการประชุม  
4.1   เรื่องที่จะไมผานการพิจารณาอนุมัติ  

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ไมวาจะเปนของราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ หรือมติที่ประชุมผูถือหุน และอยูนอกเหนืออํานาจที่
บริษทัจะดําเนินการได  

(2) เรื่องที่เปนไปเพ่ือผลประโยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ บุคคลกลุมใดกลุมหน่ึง  



 - 2 - 

(3) เรื่องที่เก่ียวกับอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม  

(4) เรื่องที่ไดมีการพิจารณาในรอบ 3 ปที่ผานมา   และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวา รอยละ 10 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องน้ันยังไมไดถูกเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

(5) เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง  
(6) เรื่องที่ไดดําเนินการแลว 
(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีบริษัทกําหนด 

4.2   ขั้นตอนการพิจารณา 
(1)   ผูถือหุนตองจัดทําหนังสือเสนอวาระการประชุมตอคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดวย  

-  แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (แบบ ก.)     
-  เอกสารประกอบของผูถือหุนที่ไดระบุไวในหมายเหตุของ แบบ ก. 

สงมาที่  
 

 
 
 
 

ผูถือหุนสามารถเสนอวาระอยางไมเปนทางการโดยสงเอกสารขางตน มาทางโทรสารหมายเลข 02-919-0098 
หรือ ผานทางฝายนักลงทุนสัมพันธที่ Email Address: anek@seafco.co.th  หรือ acc@seafco.co.th กอนสงตนฉบับ
ของแบบ ก. ใหกับทางบริษัทในภายหลัง ทั้งน้ีบริษัทขอกําหนดสงไดต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน  – 31 ธันวาคม 2564   

(2)   กรณีตองการเสนอวาระการประชุมมากกวา 1 วาระ   ผูถือหุนตองจัดทําแบบ ก. ตามจํานวนวาระที่ตองการ
เสนอ สวนหลักฐานการถือหุน หรือเอกสารประกอบอื่นใหจัดสง 1 ชุด ตอการสงเรื่องในแตละครั้ง  

(3)   เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาในเบื้องตน   โดยวาระท่ีผานการพิจารณาท้ังหมดจะถูก
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ 2565 

(4)   คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ ซึ่งจะตองไมมีลักษณะ
เขาขายตามขอ 4.1 (1) – (7) เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเปนอยางอื่น 

(5)   เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 2565   
สําหรับเรื่องที่ไมผานความเห็นชอบ   บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวันประชุมผูถือ
หุน 

 
5. การเสนอชื่อกรรมการ 

5.1   คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
บุคคลที่ไดรับเสนอช่ือเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี 

(1) มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
(2) มีความรู ความสามารถ และความเปนอิสระ   ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความซื่อสัตย และระมัดระวัง   

สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่   สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ   มี
สวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม   มีประวัติการทํางาน และจริยธรรมที่ดีงาม 

บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
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(3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก มีความรูความสามารถทางดานงานเสาเข็มเจาะและ
กําแพงกันดิน   ธุรกิจเก่ียวกับการจําหนายสินคาและการใหบริการในลักษณะเดียวกันกับการดําเนินงานของ
บริษัท หรือเปนผูที่มีความรูในสายงานท่ีจะชวยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

(4) ไมดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท 
5.2   ขั้นตอนการพิจารณา 

(1)    ผูถือหุนตองจัดทําเอกสารเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการตอคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบดวย  
-  แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ (แบบ ข.)  โดยผูถือหุน และผูที่ไดรับการเสนอช่ือลงนามใน
เอกสารฉบับเดียวกัน  

-  เอกสารประกอบของผูถือหุน และผูที่ไดรับการเสนอช่ือตามที่ไดระบุไวใน แบบ ข. 
สงมาที่  

 
 
 

 
 

ผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการอยางไมเปนทางการโดยสงเอกสารขางตนมาทางโทรสารท่ี 02-
919-0098   หรือ ผานทางฝายนักลงทุนสัมพันธที่ Email Address: anek@seafco.co.th  หรือ acc@seafco.co.th กอน
สงตนฉบับของแบบ ข. ใหกับทางบริษัทในภายหลัง ทั้งน้ีบริษัทขอกําหนดสงไดต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน  – 31 
ธันวาคม 2564   

 (2)   กรณีผูถือหุนตองการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการมากกวา 1 คน   ผูถือหุนตองจัดทําแบบ ข. ตามจํานวน
บุคคลที่ตองการเสนอ   สวนหลักฐานการถือหุน หรือเอกสารประกอบอ่ืนใหจัดสง 1 ชุด สําหรับการสงเรื่องในแตละ
ครั้ง  

(3)    เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาในเบื้องตน   โดยบุคคลที่ผานการพิจารณาทั้งหมดจะถูก
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการใน เดือนกุมภาพันธ 2565 

(4)    ที่ประชุมคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ   
(5)    รายช่ือบุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 

2565 สําหรับบุคคลที่ไมผานความเห็นชอบ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ และจะช้ีแจงเหตุผลในวันประชุม
ผูถือหุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซีฟโก จํากัด(มหาชน) 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
144 ถนนพระยาสุเรนทร แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
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แบบ ก. 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 
(1)  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว                                                                                                           . เปนผูถือหุนของ

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)  จํานวนหลักทรัพยที่ถือครอง                                                        หุน ต้ังแตวันที่........................... 
อยูบานเลขท่ี                               ถนน                                                        ตําบล/แขวง                                                                 . 
อําเภอ/เขต                                                           จังหวัด                                                    โทรศัพท                                            . 
โทรศัพทมือถือ                                                              E-mail                                                                                                    . 

(2)  ขาพเจามีความประสงคที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565  เรื่อง                                          . 
                                                                                                                                                                                                      . 

(3)  โดยมีขอเสนอ และขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาดังน้ี                                                                         . 
                                                                                                                                                                                                     .  
                                                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                                                      . 
โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พรอมกับไดลงช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน                            แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ก. น้ี  หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบการพิจารณาท้ังหมด ถูกตอง และ
เปนจริงทุกประการ  

 
 

ลงช่ือ                                                         ผูถือหุน 
(                                                         ) 

วันที่                                                           . 
______________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานดังตอไปน้ี  

1.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย   

1.2 สําเนาบัตรประชาชน  ในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร
ประชาชน (สําเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมกับรับรอง
สําเนาถูกตอง  

2. กรณีที่ตองการเสนอวาระการประชุมมากกวา 1 วาระ ตองจัดทําแบบ ก. ตามจํานวนวาระที่ตองการเสนอ 
3. กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล จะตองแนบสาํเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง 
4. บริษัทจะไมพิจารณาวาระที่ผูถือหุนใหขอมูลไมถูกตอง ครบถวน หรือ ผูถือหุนไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
5. ผูถือหุนสามารถสงเอกสารทั้งหมดอยางไมเปนทางการทางโทรสารท่ี 0-2919-0098 หรือทาง Email Address ของฝายนัก

ลงทุนสัมพันธที่ anek@seafco.co.th หรือ acc@seafco.co.th และตองสงตนฉบับของหลักฐานทั้งหมดใหถึงบริษัทภายใน
วันท่ี 15 มกราคม 2565 
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แบบ ข. 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ 

 
(1)  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว                                                                                                            เปนผูถือหุนของ

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)  จํานวนหลักทรัพยที่ถือครอง                                                        หุน ต้ังแตวันที่........................... 
อยูบานเลขท่ี                            ถนน                                                          ตําบล/แขวง                                                                   . 
อําเภอ/เขต                                                จังหวัด                                               โทรศัพท                                                              . 
โทรศัพทมือถือ                                                            E-mail                                                                                                         . 

(2)  ขาพเจามีความประสงคที่จะเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว                                                                                            . 
อายุ                  ป  เปนกรรมการของบริษัทฯ   ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน  และไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่บริษัท
ฯ ไดกําหนดไว ทั้งน้ี ขาพเจาไดแนบหนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ  และเอกสารประกอบการพิจารณาดาน
คุณสมบัติอื่นๆ พรอมกับไดลงช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน                          แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบ ข. น้ี  หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบการพิจารณาท้ังหมด ถูกตอง และ
เปนจริงทุกประการ  

ลงช่ือ                                                                  ผูถือหุน 
(                                                                 ) 

วันที่                                                                    . 
 

(3)  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว                                                                                            บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ 
ยินยอม และรับรองวามีคุณสมบัติครบถวน  และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  กฎหมายหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย  ตลอดจนหลักเกณฑของบริษัท และพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 
ลงช่ือ                                                                 ผูไดรับการเสนอช่ือ 

(                                                                 ) 
วันที่                                                                   . 

________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานประกอบ ดังน้ี  

1.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย  หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  

1.2 สําเนาบัตรประชาชน  ในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร
ประชาชน (สําเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมกับรับรอง
สําเนาถูกตอง  

1.3 หลักฐานของผูที่ไดรับการเสนอช่ือ  ไดแก  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  หลักฐานการศึกษา  ประวัติ
ทํางาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถามี)  

2. กรณีที่ตองการเสนอช่ือบุคคลมากกวา 1 ราย ตองจัดทําแบบ ข. ตามจํานวนช่ือที่ตองการเสนอ  
3. กรณีผูถือหุน หรือ ผูที่ไดรับการเสนอช่ือ มีการแกไขคํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลง
ดังกลาว พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
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4. บริษัทจะไมพิจารณาในกรณีที่ผูถือหุนใหขอมูลไมถูกตอง ครบถวน หรือผูที่ไดรับการเสนอช่ือไมมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  
5. ผูถือหุนสามารถสงเอกสารทั้งหมดอยางไมเปนทางการทางโทรสารท่ี 0-2919-0098 หรือทาง Email Address ของฝายนัก
ลงทุนสัมพันธที่ anek@seafco.co.th หรือ acc@seafco.co.th  และตองสงตนฉบับของหลักฐานทั้งหมดใหถึงบริษัทภายใน
วันท่ี 15 มกราคม 2565 

 


