เกณฑการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
และเสนอชื่อกรรมการ ลวงหนา
ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2549
และผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2549

1. วัตถุประสงค
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะใหการจัดประชุมผูถือหุน เปนไปตามที่เหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเปน ที่ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของวา ซีเอ็ดไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance)
การใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการลวงหนา รวมถึง
การสงคําถามลวงหนานั้น เปนสวนหนึ่งของ การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ซีเอ็ด เพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอ
ผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
2. กําหนดนิยาม
“ซีเอ็ด”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”
“วาระการประชุม”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
วาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําปของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
จํากัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผูถ ือหุน
3.1 ผูถือหุนที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการตองมีคุณสมบัติดังนี้
3.1.1
3.1.2

เปนผูถือหุน ของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุน รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ได
มีสัดสวนการถือหุน ขั้น ต่ําไมน อยกวา รอยละ 5* ของหุนที่รับชําระแลว
*ฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นรวมกัน ที่จะใชสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 5 ของ
หุนที่รับชําระแลว (จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) ตามมาตรา 89/281 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 ถึงแมวาเกณฑการพิจารณาใหคะแนนการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ยังคงกําหนดใหสัดสวนนอยกวารอยละ 5 ซึ่งเกณฑพิจารณาดังกลาวไดออกมากอนที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 จะออกและมีผลบังคับใช
เนื่องจากบริษัทฯ พบวาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนสวนใหญ ไดกําหนดสัดสวนการถือหุนขั้นต่ํานอย
กวารอยละ 5 เพื่อใหการใหสิทธิของผูถือหุนในการเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลฯ ถูกตองตามกฎหมายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดหารือกับศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ หนวยงานกํากับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับหลักเกณฑการเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลฯ เปนการลวงหนาที่ถูกตอง บริษัทฯ ไดรับแจงทางวาจาวา
จากการตีความ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ยังมิไดประกาศ หลักปฏิบัติที่ใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ
ดังนั้นฝายบริหาร และคณะกรรมการ จึงมีความเห็นรวมกันที่จะปฏิบัตใิ หถูกตองตามหลักกฎหมาย ถึงแมวาจะไมได
รับคะแนนจากเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยังมีขอขัดแยงกับหลักกฎหมายอยู
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3.1.3

ถือหุนบริษัทในสัดสวนที่กําหนดตาม 3.1.2 ตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวันที่เสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ โดยผูถือหุน จะตองแสดงหลักฐานการถือหุน ตามหลักเกณฑ
ใน 3.1.2 ไดแก เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศ
ไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย
3.2 ผูถือหุนที่จะสงคําถามเปนการลวงหนา ตองมีคุณสมบัต ิ ดังนี้
3.2.1 เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได
3.2.2 มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําจํานวน 1 หุน
3.2.3 ตองถือหุน ในวันที่สงคําถามเปน การลวงหนา
4. การเสนอวาระการประชุม
4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา
4.1.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3.1 ตองจัดทําหนังสือเสนอวาระการประชุมตอคณะกรรมการ
โดยใชแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทางโทรสารที่ 0-2739-8699
Email Address นักลงทุนสัมพันธ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษัทฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com
กอนสงตนฉบับของ แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตอคณะกรรมการ
ทั้งนี้ผูถือหุนตองสงตน ฉบับของแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พรอมลงชื่อไวเปน
หลักฐาน, หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑใน 3.1.2 และ 3.1.3 ไดแก เอกสารรับรองจากบริษัท
หลักทรัพย, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทยหรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครอง
หลักทรัพย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)
ใหถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธัน วาคม เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุมได
4.1.2 ในกรณีที่ผูถือหุน หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3.1 เสนอวาระการประชุมตอ
คณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบ เสนอวาระการประชุม สามัญผูถือหุน
ประจําป ใหครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และผูถือหุน รายที่ 2 เปนตนไปกรอกขอมูลใน
เอกสารแนบทายใหครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย
แลวรวบรวมแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป และหลักฐานการถือหุนพรอม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุน ทุกรายเปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ หรืออาจ
สงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตน ฉบับตาม 4.1.1 ได
4.1.3 เลขานุการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนใหคณะกรรมการ
(1) เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุนภายในวัน ที่ 8
มกราคม โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตน ฉบับคืนใหถึงบริษัทภายในวันที่ 15
มกราคม (หากตรงกับวันหยุดใหเ ลื่อนเปนวันทําการกอนวัน หยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือ
แจงผูถือหุน เพื่อทราบการปดเรื่อง
(2) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 3.1 เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจง
ผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 18 มกราคม
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4.1.4

4.1.5

(3) เรื่องที่ไมเขาขายตาม (4.1.1) หรือ (4.1.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอตอคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผูถือหุน เสนอ ซึ่ง
จะตองไมมีลักษณะเขาขายตามเรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุม เวนแตคณะกรรมการจะ
พิจารณาเปนอยางอื่น
เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเปน ระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญผูถือหุน

4.2 เรื่องที่จะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม
4.2.1
4.2.2

เรื่องที่อยูน อกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได
เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4.2.3 เรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีน ัยสําคัญตอผูถือหุน โดยรวม
4.2.4 เรื่องที่บริษัทไดดําเนิน การแลว
4.2.5 เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ
4.2.6 เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปที่ผานมา และไดรับมติ
สนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริง
ในเรื่องนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีน ัยสําคัญ
4.2.7 เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนิน ธุรกิจปกติของบริษัท และขอกลาวอางของผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึง
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
4.2.8 เรื่องอื่น ที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น วา ไมมีความจําเปน ที่จะตองบรรจุเปนวาระ ซึ่ง
คณะกรรมการตองมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได
4.2.9 เรื่องที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือ ไมสามารถติดตอได
4.2.10 เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุน ที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 3.1
5. การเสนอชื่อกรรมการ
5.1 คุณสมบัต ิและลักษณะตองหามของกรรมการ
บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรัพ ย
และตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความซื่อสัตย
สามารถทุมเทเวลาไดอยางเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ
สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ

-3-

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1)

ผูถือหุน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3.1 ตองจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปน กรรมการตอ
คณะกรรมการ โดยใชแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทางโทรสารที่ 0-2739-8699
Email Address
นักลงทุนสัมพันธ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษัทฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com
กอนสงตนฉบับของ แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตอคณะกรรมการ
ทั้งนี้ผูถือหุนตองสงตน ฉบับของแบบ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พรอมลงชื่อไวเปน
หลักฐาน และสงเอกสารตางๆ มายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธัน วาคม ดังนี้
(1.1) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑใน 3.1.2 และ 3.1.3 ไดแก เอกสารรับรองจากบริษัท
หลักทรัพย หรือ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย
(1.2) หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางานของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)

(2)

ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3.1 เสนอวาระการประชุมตอ
คณะกรรมการ ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปให
ครบถวนพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และผูถอื หุน รายที่ 2 เปน ตน ไปกรอกขอมูลในเอกสารแนบทายให
ครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกรายแลวรวบรวมแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป และหลักฐานการถือหุน พรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุน ทุกรายเปน ชุด
เดียวกันเสนอตอคณะกรรมการ หรืออาจสงเรื่องอยางไมเปนทางการกอนสงตน ฉบับตาม ขอ 5 (1) ได

(3) เลขานุการบริษัทจะเปน ผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน ใหคณะกรรมการ โดย
(3.1) หากผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทจะแจงผูถือหุน ภายในวันที่
8 มกราคม โดยหากผูถือหุน ไมดําเนิน การแกไข และสงตนฉบับคืน ใหถึงบริษัทภายในวัน ที่
15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการกอนวัน หยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะ
สงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่อง
(3.2) หากบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมครบถวนหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 5.1
หรือผูถือหุน ที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 3.1 เลขานุการบริษัทจะสง
หนังสือแจงผูถือหุน เพื่อทราบการปดเรื่องภายในวัน ที่ 18 มกราคม
(3.3) กรณีที่ไมเขาขายตามขอ (3.1) หรือ (3.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอตอคณะกรรมการสรร
หา/คณะกรรมการในการประชุมเดือนกุมภาพันธ
(4)

บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผูถือหุน พรอม
ขอคิดเห็น ของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไมผานความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบทัน ทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการหรือในวันทําการถัดไปของการประชุม พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานชองทาง Website ของ
บริษัทที่ http://www.se-ed.com/ir และแจงที่ประชุมผูถือหุน อีกครั้งในวัน ประชุมดวย
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6. การสงคําถามลวงหนา
6.1 ขั้นตอนในการสงคําถามลวงหนา
(1)

ผูถือหุน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3.2 ตองจัดทําหนังสือสงคําถามเปนการลวงหนาตอ
คณะกรรมการ โดยใชแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทางโทรสารที่ 0-2739-8699
Email Address
นักลงทุนสัมพันธ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษัทฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com
(2) เลขานุการบริษัทจะเปน ผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตน ใหคณะกรรมการ
(3) คณะกรรมการจะมีการตอบคําถาม ในวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งชี้แจงผาน Website ของบริษัท
ที่ http://www.se-ed.com/ir
อางอิง
1. มาตรา ๘๙/๒๘ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551
มาตรา ๘๙/๒๘ ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนซึ่งตองระบุวาเปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี พรอมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสําหรับการประชุม
สามัญประจําปห รือการประชุมวิสามัญก็ได โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ใหคณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหนึ่งเปนวาระในการประชุมผูถือหุน
ที่จะจัดใหมีขึ้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกลาวเสนอเปน
วาระในการประชุมผูถือหุนก็ได
(๑) เปนเรื่องที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
(๒) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอัน
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
(๓) เปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค
(๔) เปนเรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนที่ผานมา และเรื่อง
ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละสิบ ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เวนแต
ขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเ ปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนในครั้งกอน
(๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเ รื่องที่เ สนอโดยผูถือหุนตามวรรคหนึ่งเปนวาระในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ใหแจง
กรณีดังกลาวเปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผูถือหุนในครั้งนั้น โดยตองระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเ รื่องดังกลาวไวดวย
ในกรณีที่ผูถือหุนในการประชุมตามวรรคสามมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบใหมีการบรรจุเ รื่องที่เสนอโดยผูถือหุน ตามวรรคหนึ่งเปนวาระการประชุมของผูถือหุน ให
คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกลาวเปนวาระในการ ประชุมผูถือหุนที่บริษัทจะจัดใหมีขึ้นในครั้งถัดไป
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