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เกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
และเสนอช่ือกรรมการ ล่วงหน้า 

1. วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะใหก้ารจดัประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปตามทีเ่หมาะสม เกดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ และเป็นทีย่อมรบัจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งวา่ ซเีอด็ไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี(Good 
Corporate Governance) 

การใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมถงึ
การสง่ค าถามล่วงหน้านัน้ เป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ซเีอด็ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการปฏบิตัต่ิอ 
ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 

2. ก าหนดนิยาม  
      “ซเีอด็”                หมายความว่า บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
      “คณะกรรมการ”     หมายความว่า คณะกรรมการบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
      “กรรมการ”           หมายความว่า กรรมการบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
      “วาระการประชมุ”   หมายความว่า วาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 

3. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้น 

3.1 ผูถ้ือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอช่ือกรรมการต้องมีคณุสมบติั ดงัน้ี 

3.1.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

3.1.2 มสีดัสว่นการถอืหุน้ขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 5 ของหุน้ทีร่บัช าระแลว้ (จ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมด)1 

3.1.3 เป็นผูถ้อืหุน้ในวนัทีเ่สนอวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการ  โดยผูถ้อืหุน้จะตอ้งแสดงหลกัฐาน
การถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1.2 ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์ เอกสารอื่นจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  หรอื  เอกสารอื่นทีแ่สดงการถอืครองหลกัทรพัย ์ 

3.2 ผูถื้อหุ้นท่ีจะส่งค าถามเป็นการล่วงหน้า ต้องมีคณุสมบติั ดงัน้ี 

3.2.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

3.2.2 มสีดัสว่นการถอืหุน้ขัน้ต ่าจ านวน 1 หุน้ 

3.2.3 ตอ้งถอืหุน้ในวนัทีส่ง่ค าถามเป็นการล่วงหน้า 
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4. การเสนอวาระการประชุม 

4.1 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

4.1.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3.1 ตอ้งจดัท าหนงัสอืเสนอวาระการประชมุต่อคณะกรรมการ 
โดยใช ้“แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ทางโทรสารที ่0-2826-8699 

Email Address นกัลงทุนสมัพนัธ ์ :  ir@se-ed.com  หรอื 
                     เลขานุการบรษิทัฯ  :  cs@se-ed.com  หรอื 
                     กรรมการอสิระ  :  id@se-ed.com 
ก่อนสง่ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ต่อคณะกรรมการ ภายหลงั
ได ้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” พรอ้มลง
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน  หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.1.2 และ 3.1.3 ไดแ้ก่ เอกสารรบัรอง
จากบรษิทัหลกัทรพัย ์ เอกสารอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  หรอื  เอกสารอื่นทีแ่สดง
การถอืครองหลกัทรพัย ์ และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของ
คณะกรรมการ (ถา้ม)ี ใหถ้งึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม เพื่อใหค้ณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอ
ในการพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมได ้

4.1.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3.1 เสนอวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูใน
เอกสารแนบทา้ยใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอวาระการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” และหลกัฐานการถอืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ของผู้
ถอืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ หรอือาจสง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนสง่
ตน้ฉบบัตามขอ้ 4.1.1 ได ้

4.1.3 เลขานุการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ 

(1) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้ง เลขานุการบรษิทัฯ จะแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน
วนัที ่8 มกราคม โดยหากผูถ้อืหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคนืใหถ้งึบรษิทัฯ 
ภายในวนัที ่15 มกราคม (หากตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยุดนัน้) 
เลขานุการบรษิทัฯ จะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง 

(2) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3.1 เลขานุการบรษิทัฯ จะสง่
หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวนัที ่18 มกราคม 

(3) เรื่องทีไ่ม่เขา้ขา่ยตามขอ้ (1) หรอื (2) เลขานุการบรษิทัฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการใน
การประชุมคณะกรรมการเดอืนกุมภาพนัธ ์

4.1.4 คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ซึง่จะตอ้งไม่มี
ลกัษณะเขา้ขา่ยตามเรื่องทีจ่ะไมบ่รรจุเป็นวาระการประชุม เวน้แต่คณะกรรมการจะพจิารณาเป็น
อย่างอื่น 

4.1.5 เรื่องทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบยีบการประชมุในหนงัสอืเชญิผูถ้อืหุน้ 

4.2 เรือ่งท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

4.2.1 เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทั จะด าเนินการได ้
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4.2.2 เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอื
หน่วยงานทีก่ ากบัดแูลบรษิทั หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

4.2.3 เรื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมนียัส าคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

4.2.4 เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 

4.2.5 เรื่องทีเ่ป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

4.2.6 เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เคยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา และไดร้บัมติ
สนบัสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิ
ในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 

4.2.7 เรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถ้อืหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ
เหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว 

4.2.8 เรื่องอื่นทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า ไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งบรรจุเป็นวาระ ซึง่
คณะกรรมการตอ้งมเีหตุผลทีส่มควรและสามารถอธบิายใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได ้

4.2.9 เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอื ไม่สามารถตดิต่อได ้

4.2.10 เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3.1 

5. การเสนอช่ือกรรมการ 

5.1 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

5.1.1 มคีุณสมบตัถิูกตอ้งและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

5.1.2 มคีวามรู ้ความสามารถ ความเป็นอสิระ ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความ
ซื่อสตัย ์สามารถทุม่เทเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่มอีายุทีเ่หมาะสม มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง และจติใจที่
สมบรูณ์ สามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

5.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

5.2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3.1 ตอ้งจดัท าหนงัสอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต่อ
คณะกรรมการ โดยใช ้“แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ทางโทรสารที ่0-2826-
8699 
Email Address  นกัลงทุนสมัพนัธ ์ :  ir@se-ed.com  หรอื 
      เลขานุการบรษิทัฯ  :  cs@se-ed.com  หรอื 
                     กรรมการอสิระ  :  id@se-ed.com 
ก่อนสง่ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ต่อคณะกรรมการ ภายหลงั
ได ้ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” พรอ้มลง
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และสง่เอกสารต่างๆ มายงับรษิทัภายในวนัที ่31 ธนัวาคม ดงันี้ 

(1) หลกัฐานการถอืหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 3.1.2 และ 3.1.3 ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองจากบรษิทั
หลกัทรพัย ์ เอกสารอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  หรอื  เอกสารอื่นทีแ่สดงการ
ถอืครองหลกัทรพัย ์
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(2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

(3) เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษา และประวตักิารท างานของ
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

(4) เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

5.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ ต่อคณะกรรมการ  ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอวาระการประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นตน้ไป กรอก
ขอ้มลูในเอกสารแนบทา้ยใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอวาระ
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” และหลกัฐานการถอืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนั เสนอต่อคณะกรรมการ หรอือาจสง่เรื่องอย่างไม่เป็นทางการ
ก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม ขอ้ 5.2.1 ได ้

5.2.3 เลขานุการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 

(1) หากผูถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบรษิทัฯ จะแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน
วนัที ่8 มกราคม โดยหากผูถ้อืหุน้ไม่ด าเนินการแกไ้ข และสง่ตน้ฉบบัคนืใหถ้งึบรษิทัฯ 
ภายในวนัที ่15 มกราคม (หากตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยุดนัน้) 
เลขานุการบรษิทัฯ จะสง่หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่ง 

(2) หากบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 5.1 
หรอืผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอชื่อกรรมการมคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 3.1 เลขานุการบรษิทัฯ จะสง่
หนงัสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวนัที ่18 มกราคม 

(3) กรณีทีไ่ม่เขา้ขา่ยตามขอ้ (1) หรอื (2) เลขานุการบรษิทัฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หา/คณะกรรมการ ในการประชมุเดอืนกุมภาพนัธ ์

5.2.4 บุคคลทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
ขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมการ และบุคคลทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรอื
คณะกรรมการ บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบทนัทหีลงัการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรอื
คณะกรรมการ หรอืในวนัท าการถดัไปของการประชุม พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านช่องทาง website 
ของบรษิทัฯ ที ่http://corporate.se-ed.com และแจง้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อกีครัง้ในวนัประชมุดว้ย 

6. การส่งค าถามลว่งหน้า 

6.1 ขัน้ตอนในการส่งค าถามลว่งหน้า 

6.1.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 3.2 ตอ้งจดัท าหนงัสอืสง่ค าถามเป็นการล่วงหน้าต่อ
คณะกรรมการ โดยใช ้“แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี” ทางโทรสารที ่0-2826-
8699 
Email Address  นกัลงทุนสมัพนัธ ์ :  ir@se-ed.com  หรอื 
      เลขานุการบรษิทัฯ  :  cs@se-ed.com  หรอื 
                     กรรมการอสิระ  :  id@se-ed.com 

6.1.2 เลขานุการบรษิทัฯ จะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ 

http://corporate.se-ed.com/
http://www.pttep.com/th/corporate/images/Propose%20AG_Board_A_th.pdf
mailto:ir@se-ed.com
mailto:id@se-ed.com
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6.1.3 คณะกรรมการจะมกีารตอบค าถาม ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ชีแ้จงผ่าน website ของบรษิทัฯ 
ที ่http://corporate.se-ed.com 

 
อ้างอิง  

1.  มาตรา ๘๙/๒๘ แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 

มาตรา ๘๙/๒๘ ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ หรอืหลายคน ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั จะท าหนงัสอืเสนอเรือ่งทีจ่ะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ตอ้งระบุว่า
เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณ ีพรอ้มทัง้รายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอส าหรบัการประชุม
สามญัประจ าปี หรอืการประชุมวสิามญักไ็ด ้โดยตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ใหค้ณะกรรมการบรรจุเรือ่งทีเ่สนอ โดยผูถ้อืหุน้ตามวรรคหนึง่เป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ะจดัใหม้ขี ึน้ เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏเิสธการบรรจุเรือ่งดงักล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด้ 

(๑) เป็นเรือ่งทีไ่มเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในวรรคหนึง่ 

(๒) เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอา้งโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึเหตุอนั
ควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดงักล่าว 

(๓) เป็นเรือ่งทีอ่ยู่นอกเหนอือ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค์ 

(๔) เป็นเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแลว้ในรอบสบิสองเดอืนทีผ่่านมา และเรือ่ง
ดงักล่าวไดร้บัมตสินบัสนุนดว้ยคะแนนเสยีงน้อยกว่ารอ้ยละสบิ ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั เวน้แต่
ขอ้เทจ็จรงิในการน าเสนอครัง้ใหมจ่ะไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญัจากขอ้เทจ็จรงิในขณะทีน่ าเสนอต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ในครัง้ก่อน 

(๕) กรณอีืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการปฏเิสธการบรรจุเรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ตามวรรคหนึง่เป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด ใหแ้จง้
กรณดีงักล่าว เป็นเรือ่งเพือ่ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้ โดยตอ้งระบุเหตุผลในการปฏเิสธการบรรจุเรือ่งดงักล่าวไวด้ว้ย 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ในการประชุมตามวรรคสามมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม
และมสีทิธ ิออกเสยีงเหน็ชอบใหม้กีารบรรจุเรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ตามวรรคหนึง่เป็นวาระการประชุมของผูถ้ือหุน้ ให้
คณะกรรมการบรรจุเรือ่งดงักล่าวเป็นวาระในการ ประชุมผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัจะจดัใหม้ขี ึน้ในครัง้ถดัไป 


