เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
และเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้ า
ผ่านการพิจารณาจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2549
และผ่านการพิจารณาจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2549

1. วัตถุประสงค์
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะให้การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปตามทีเ่ หมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็ นทีย่ อมรับจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องว่า ซีเอ็ดได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good
Corporate Governance)
การให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการล่วงหน้า รวมถึง
การส่งคําถามล่วงหน้านัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ซีเอ็ด เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ติ ่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. กําหนดนิ ยาม
“ซีเอ็ด”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”
“วาระการประชุม”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
วาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่
จํากัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น
3.1 ผูถ้ ือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
3.1.1
3.1.2
3.1.3

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ตํ่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของหุน้ ทีร่ บั ชําระแล้ว (จํานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมด)1
ถือหุน้ บริษทั ฯ ในสัดส่วนทีก่ าํ หนดตามข้อ 3.1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันที่
เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ โดยผูถ้ อื หุน้ จะต้องแสดงหลักฐานการถือหุน้ ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.2 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นทีแ่ สดงการถือครองหลักทรัพย์

3.2 ผูถ้ ือหุ้นที่จะส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้ า ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
3.2.1
3.2.2
3.2.3

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ตํ่าจํานวน 1 หุน้
ต้องถือหุน้ ในวันทีส่ ง่ คําถามเป็ นการล่วงหน้า
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4. การเสนอวาระการประชุม
4.1 ขัน้ ตอนในการพิ จารณา
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทําหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ทางโทรสารที่ 0-2739-8699
Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษทั ฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com
ก่อนส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ต่อคณะกรรมการ ภายหลัง
ได้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” พร้อมลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรอง
จากบริษทั หลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นทีแ่ สดง
การถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบเพิม่ เติมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถงึ บริษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพือ่ ให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ อื หุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลใน
เอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี) ของผู้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่ง
ต้นฉบับตามข้อ 4.1.1 ได้
เลขานุการบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื
่
อ้ งต้นให้คณะกรรมการ
(1) เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษทั ฯ จะแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน
วันที่ 8 มกราคม โดยหากผูถ้ อื หุน้ ไม่ดาํ เนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษทั ฯ
ภายในวันที่ 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน้ )
เลขานุการบริษทั ฯ จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบการปิดเรือ่ ง
(2) เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษทั ฯ จะส่ง
หนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ทราบการปิดเรือ่ งภายในวันที่ 18 มกราคม
(3) เรือ่ งทีไ่ ม่เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษทั ฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์
คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ ซึง่ จะต้องไม่ม ี
ลักษณะเข้าข่ายตามเรือ่ งทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ น
อย่างอื่น
เรือ่ งทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญผูถ้ อื หุน้

4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
4.2.1

เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั จะดําเนินการได้
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4.2.2

เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานทีก่ าํ กับดูแลบริษทั หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ การ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
4.2.3 เรือ่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
4.2.4 เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
4.2.5 เรือ่ งทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4.2.6 เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีทผ่ี า่ นมา และได้รบั มติ
สนับสนุนด้วยเสียงทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยทีข่ อ้ เท็จจริง
ในเรือ่ งนัน้ ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
4.2.7 เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรือ่ งดังกล่าว
4.2.8 เรือ่ งอื่นทีค่ ณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องบรรจุเป็ นวาระ ซึง่
คณะกรรมการต้องมีเหตุผลทีส่ มควรและสามารถอธิบายให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจได้
4.2.9 เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
4.2.10 เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1
5. การเสนอชื่อกรรมการ
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
5.1.1 มีคุณสมบัตถิ กู ต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
5.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความ
ซื่อสัตย์ สามารถทุม่ เทเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุทเ่ี หมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง และจิตใจที่
สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
5.2 ขัน้ ตอนในการพิ จารณา
5.2.1

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทําหนังสือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการ ต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ทางโทรสารที่ 0-27398699
Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษทั ฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com
ก่อนส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ต่อคณะกรรมการ ภายหลัง
ได้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” พร้อมลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และส่งเอกสารต่างๆ มายังบริษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
(1) หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ใน 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษทั
หลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นทีแ่ สดงการ
ถือครองหลักทรัพย์
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(2)
(3)

5.2.2

5.2.3

5.2.4

หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัตกิ ารทํางานของ
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(4) เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการ ต่อคณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ อื หุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอก
ข้อมูลในเอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิม่ เติม (ถ้ามี)
ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรือ่ งอย่างไม่เป็ นทางการ
ก่อนส่งต้นฉบับตาม ข้อ 5.2.1 ได้
เลขานุการบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื
่
อ้ งต้นให้คณะกรรมการ โดย
(1) หากผูถ้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุ การบริษทั ฯ จะแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน
วันที่ 8 มกราคม โดยหากผูถ้ อื หุน้ ไม่ดาํ เนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษทั ฯ
ภายในวันที่ 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน้ )
เลขานุการบริษทั ฯ จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรือ่ ง
(2) หากบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1
หรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษทั ฯ จะส่ง
หนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ทราบการปิดเรือ่ งภายในวันที่ 18 มกราคม
(3) กรณีทไ่ี ม่เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษทั ฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หา/คณะกรรมการ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์
บุคคลทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลทีไ่ ม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการ หรือในวันทําการถัดไปของการประชุม พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลผ่านช่องทาง website
ของบริษทั ฯ ที่ http://corporate.se-ed.com และแจ้งทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกครัง้ ในวันประชุมด้วย

6. การส่งคําถามล่วงหน้ า
6.1 ขัน้ ตอนในการส่งคําถามล่วงหน้ า
6.1.1

6.1.2

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.2 ต้องจัดทําหนังสือส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้าต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ทางโทรสารที่ 0-27398699
Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุ การบริษทั ฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com
เลขานุการบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบื
่
อ้ งต้นให้คณะกรรมการ
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6.1.3

คณะกรรมการจะมีการตอบคําถาม ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงผ่าน website ของบริษทั ฯ
ที่ http://corporate.se-ed.com

อ้างอิ ง
1. มาตรา ๘๙/๒๘ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
มาตรา ๘๙/๒๘ ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ หรือหลายคน ซึง่ ถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิทธิ
่ จ่ ะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ต้องระบุวา่
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั จะทําหนังสือเสนอเรืองที
เป็นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอเพือทราบ
่
เพือ่ อนุ มตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ รายละเอียดของเรืองที
่ เ่ สนอสําหรับการประชุม
สามัญประจําปี หรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคี ่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ให้คณะกรรมการบรรจุเรือ่ งทีเ่ สนอ โดยผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคหนึง่ เป็ นวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะจัดให้มขี น้ ึ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรือ่ งดังกล่าวเสนอเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ก็ได้
(๑) เป็นเรืองที
่ ไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี ่ าํ หนดในวรรคหนึง่
(๒) เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเท็จจริงทีก่ ล่าวอ้างโดยผูถ้ อื หุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกีย่ วกับความไม่ปกติของเรืองดั
่ งกล่าว
(๓) เป็ นเรืองที
่ อ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั จะดําเนินการให้เกิดผลตามทีป่ ระสงค์
(๔) เป็ นเรืองที
่ ผ่ ถู้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนทีผ่ า่ นมา และเรือ่ ง
ดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริงในขณะทีน่ ําเสนอต่อทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ ก่อน
(๕) กรณีอนื ่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณีทคี ่ ณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคหนึง่ เป็ นวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด ให้แจ้ง
กรณีดงั กล่าว เป็นเรือ่ งเพือ่ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นัน้ โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรือ่ งดังกล่าวไว้ดว้ ย
ในกรณีทผี ่ ถู้ อื หุน้ ในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิ ออกเสียงเห็นชอบให้มกี ารบรรจุเรืองที
่ เ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคหนึง่ เป็ นวาระการประชุมของผูถ้ อื หุน้ ให้
คณะกรรมการบรรจุเรือ่ งดังกล่าวเป็ นวาระในการ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ ริษทั จะจัดให้มขี น้ ึ ในครัง้ ถัดไป
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