เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
และเสนอชือกรรมการ ล่วงหน้ า
ผ่านการพิจารณาจากทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 5/2549
และผ่านการพิจารณาจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 4/2549

1. วัตถุประสงค์
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันทีจะให้การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปตามทีเหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็ นทียอมรับจากผูท้ เกี
ี ยวข้องว่า ซีเอ็ดได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good
Corporate Governance)
การให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการล่วงหน้า รวมถึง
การส่งคําถามล่วงหน้านัน เป็ นส่วนหนึงของการกํากับดูแลกิจการทีดีของ ซีเอ็ด เพือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ติ ่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. กําหนดนิ ยาม
“ซีเอ็ด”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”
“วาระการประชุม”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)
วาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน
จํากัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้น
3.1 ผูถ้ ือหุ้นทีจะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
3.1.1
3.1.2
3.1.3

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขันตําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของหุน้ ทีรับชําระแล้ว (จํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมด)1
ถือหุน้ บริษทั ฯ ในสัดส่วนทีกําหนดตามข้อ 3.1.2 ต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันที
เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือกรรมการ โดยผูถ้ อื หุน้ จะต้องแสดงหลักฐานการถือหุน้ ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.2 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ เอกสารอืนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอืนทีแสดงการถือครองหลักทรัพย์

3.2 ผูถ้ ือหุ้นทีจะส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้ า ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
3.2.1
3.2.2
3.2.3

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขันตําจํานวน 1 หุน้
ต้องถือหุน้ ในวันทีส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้า
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4. การเสนอวาระการประชุม
4.1 ขันตอนในการพิ จารณา
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

ผูถ้ อื หุน้ ทีมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทําหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ทางโทรสารที 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 ทังนี ผูถ้ อื หุน้ ต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” พร้อมลง
ชือไว้เป็ นหลักฐาน หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรอง
จากบริษทั หลักทรัพย์ เอกสารอืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอืนทีแสดง
การถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบเพิมเติมทีเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถงึ บริษทั ฯ ภายในวันที 31 ธันวาคม เพือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอ
ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
ในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ อื หุน้ รายที 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลใน
เอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชือไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) ของผู้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรืองอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่ง
ต้นฉบับตามข้อ 4.1.1 ได้
เลขานุการบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบืองต้นให้คณะกรรมการ
(1) เรืองทีผูถ้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษทั ฯ จะแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน
วันที 8 มกราคม โดยหากผูถ้ อื หุน้ ไม่ดาํ เนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษทั ฯ
ภายในวันที 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน)
เลขานุการบริษทั ฯ จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือทราบการปิ ดเรือง
(2) เรืองทีเสนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษทั ฯ จะส่ง
หนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือทราบการปิ ดเรืองภายในวันที 18 มกราคม
(3) เรืองทีไม่เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษทั ฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์
คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผูถ้ อื หุน้ เสนอ ซึงจะต้องไม่มี
ลักษณะเข้าข่ายตามเรืองทีจะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ น
อย่างอืน
เรืองทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญผูถ้ อื หุน้

4.2 เรืองทีจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
4.2.1

เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษทั จะดําเนินการได้
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4.2.2

เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานทีกํากับดูแลบริษทั หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ การ
กํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั
4.2.3 เรืองทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
4.2.4 เรืองทีบริษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
4.2.5 เรืองทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4.2.6 เรืองทีผูถ้ อื หุน้ เคยเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาในรอบ 3 ปี ทผ่ี านมา และได้รบั มติ
สนับสนุนด้วยเสียงทีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด โดยทีข้อเท็จจริง
ในเรืองนันยังไม่ได้เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
4.2.7 เรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อกล่าวอ้างของผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
4.2.8 เรืองอืนทีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มคี วามจําเป็ นทีจะต้องบรรจุเป็ นวาระ ซึง
คณะกรรมการต้องมีเหตุผลทีสมควรและสามารถอธิบายให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจได้
4.2.9 เรืองทีผูถ้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
4.2.10 เรืองทีเสนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1
5. การเสนอชือกรรมการ
5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
บุคคลทีได้รบั เสนอชือเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี
5.1.1 มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั
5.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีกรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความ
ซือสัตย์ สามารถทุม่ เทเวลาได้อย่างเต็มที มีอายุทเหมาะสม
ี
มีสขุ ภาพร่างกายทีแข็งแรง และจิตใจที
สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ
5.2 ขันตอนในการพิ จารณา
5.2.1

ผูถ้ อื หุน้ ทีมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทําหนังสือเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ ต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ทางโทรสารที 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 ทังนี ผูถ้ อื หุน้ ต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” พร้อมลง
ชือไว้เป็ นหลักฐาน และส่งเอกสารต่างๆ มายังบริษทั ภายในวันที 31 ธันวาคม ดังนี
(1) หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ใน 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษทั
หลักทรัพย์ เอกสารอืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอืนทีแสดงการ
ถือครองหลักทรัพย์
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(2)
(3)

5.2.2

5.2.3

5.2.4

หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัตกิ ารทํางานของ
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
(4) เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
ในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอชือบุคคลเพือเป็ น
กรรมการ ต่อคณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ อื หุน้ รายที 2 เป็ นต้นไป กรอก
ข้อมูลในเอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชือไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี)
ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรืองอย่างไม่เป็ นทางการ
ก่อนส่งต้นฉบับตาม ข้อ 5.2.1 ได้
เลขานุการบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบืองต้นให้คณะกรรมการ โดย
(1) หากผูถ้ อื หุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษทั ฯ จะแจ้งผูถ้ อื หุน้ ภายใน
วันที 8 มกราคม โดยหากผูถ้ อื หุน้ ไม่ดาํ เนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถงึ บริษทั ฯ
ภายในวันที 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน)
เลขานุการบริษทั ฯ จะส่งหนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือทราบการปิ ดเรือง
(2) หากบุคคลทีได้รบั การเสนอชือมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1
หรือผูถ้ อื หุน้ ทีเสนอชือกรรมการมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษทั ฯ จะส่ง
หนังสือแจ้งผูถ้ อื หุน้ เพือทราบการปิ ดเรืองภายในวันที 18 มกราคม
(3) กรณีทไม่
ี เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษทั ฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หา/คณะกรรมการ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์
บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชือในวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลทีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการ บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือ
คณะกรรมการ หรือในวันทําการถัดไปของการประชุม พร้อมทังชีแจงเหตุผลผ่านช่องทาง website
ของบริษทั ฯ ที http://corporate.se-ed.com และแจ้งทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อีกครังในวันประชุมด้วย

6. การส่งคําถามล่วงหน้ า
6.1 ขันตอนในการส่งคําถามล่วงหน้ า
6.1.1

6.1.2

ผูถ้ อื หุน้ ทีมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 3.2 ต้องจัดทําหนังสือส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้าต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี” ทางโทรสารที 0-27398699
Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษทั ฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com
เลขานุการบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองในเบืองต้นให้คณะกรรมการ
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6.1.3

คณะกรรมการจะมีการตอบคําถาม ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทังชีแจงผ่าน website ของบริษทั ฯ
ที http://corporate.se-ed.com

อ้างอิ ง
1. มาตรา ๘๙/๒๘ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
มาตรา ๘๙/๒๘ ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง หรือหลายคน ซึงถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริษทั จะทําหนังสือเสนอเรืองทีจะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึงต้องระบุว่า
เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทังรายละเอียดของเรืองทีเสนอสําหรับการประชุม
สามัญประจําปี หรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกํ
ี
ากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ให้คณะกรรมการบรรจุเรืองทีเสนอ โดยผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคหนึงเป็นวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีจะจัดให้มขี นึ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรืองดังกล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ก็ได้
(๑) เป็นเรืองทีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในวรรคหนึง
(๒) เป็นเรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อเท็จจริงทีกล่าวอ้างโดยผูถ้ อื หุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
(๓) เป็นเรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษทั จะดําเนินการให้เกิดผลตามทีประสงค์
(๔) เป็นเรืองทีผูถ้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนทีผ่านมา และเรือง
ดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษทั เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครังใหม่จะได้เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริงในขณะทีนําเสนอต่อทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในครังก่อน
(๕) กรณีอนใดตามที
ื
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในกรณีทคณะกรรมการปฏิ
ี
เสธการบรรจุเรืองทีเสนอโดยผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคหนึงเป็น วาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครังใด ให้แจ้ง
กรณีดงั กล่าว เป็นเรืองเพือทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครังนัน โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรืองดังกล่าวไว้ดว้ ย
ในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิ ออกเสียงเห็นชอบให้มกี ารบรรจุเรืองทีเสนอโดยผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคหนึงเป็นวาระการประชุมของผูถ้ อื หุน้ ให้
คณะกรรมการบรรจุเรืองดังกล่าวเป็นวาระในการ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีบริษทั จะจัดให้มขี นในครั
ึ
งถัดไป

-5-

