
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 

 

ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายวา่จะไดรั้บการปฎิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษทั เคซี

อี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั(มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมในการประชุม

ผูถื้อหุน้ประจาํปี รวมทั้งเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 

โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 

ข้อ 2. นิยาม 

“บริษทั”   หมายถึง บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

 “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

“วาระการประชุม”  หมายถึง วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ของ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

“กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร”  หมายถึง กรรมการท่ีเป็นสมาชิกของฝ่ายบริหาร 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ ตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 

เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ ซ่ึงอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดโ้ดยมีสัดส่วน

การถือหุน้ขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 4. หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

4.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

 โดยปกติแลว้ เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ไดแ้ก่ 



(1) เร่ืองท่ีกาํหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.2551 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อ

หุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

 เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์

 เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสอง

เดือนท่ีผา่นมา และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ

สิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการนาํเสนอคร้ัง

ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

(2) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

(3) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 

(5) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่เป็นประโยชน์ต่อ

บริษทัฯอยา่งชดัเจน 

(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ให้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่

เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(7) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นั้นมีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความจริง หรือ

มีขอ้ความคลุมเครือ 

(8) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัฯได้

ดาํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 



4.2  ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม 

 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 จะตอ้งส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

(1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืน

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(2) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

(3) การส่งเอกสาร: ให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งตน้ฉบบั แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีการลงช่ือเป็น

หลกัฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั โดยทางจดหมายลงทะเบียน ไปยงัท่ีอยู ่ดงัน้ี  

สาํนกับริหาร 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31  
แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการ ไดท่ี้โทรสารหมายเลข  0-2326-0300 หรือ 

อีเมล์เลขานุการบริษัท tanyarat@kce.co.th  หรือ website ของบริษัท: www.kcethai.in.th ก่อนส่ง

ตน้ฉบบัของแบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั 

(4) การพิจารณา เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการสอบทานความครบถว้นของขอ้เสนอของผู ้
ถือหุ้น และนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซ่ึงขอ้วินิจฉยัของคณะกรรมการต่อขอ้เสนอของ

ผูถื้อหุน้ถือเป็นท่ีส้ินสุด โดยมีขั้นตอนดาํเนินการ ดงัน้ี 

 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้น

ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืน

ใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี  22 มกราคม 2559 เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้

เพื่อทราบการปิดเร่ือง 



 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ตามขอ้ 3 เลขานุการบริษทัจะส่ง 

หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 

 เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตามเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามขอ้ 4.1 เลขานุการ

บริษทัจะรวบรวมนาํเสนอต่อใหค้ณะกรรมการบริษทัในการประชุมกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความจาํเป็นและความเหมาะสมของวาระการ

ประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ทั้งน้ีคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด เร่ืองท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือ

เชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยแจง้วา่เป็นวาระท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุน้  

 บริษทัจะแจง้เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเร่ืองท่ีไม่บรรจุเป็น

วาระการประชุม ไวใ้นวาระเพ่ือทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ หรือช่องทางการเผยแพร่

ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสม พร้อมช้ีแจงเหตุผลในการปฎิเสธดว้ย 

ข้อ 5.  การเสนอรายช่ือกรรมการ 

5.1  คุณสมบัตขิองกรรมการ 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัด้วยความ

ซ่ือสัตย ์(Duty of Care and Duty of Loyalty)  สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม

เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการ

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

(3) มีความรู้ความสามารถท่ีสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การบญัชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ กล

ยทุธ์ธุรกิจ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และกฎหมาย 



(4) ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเกิน 3 บริษทัในกรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ 4 

บริษทัในกรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (สอดคลอ้งกบันิยามขา้งตน้) 

(5) มีอายไุม่เกิน 65 ปี ณ วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง โดยหากไดรั้บการแต่งตั้งแลว้ ใหส้ามารถดาํรงตาํแหน่ง
ไดจ้นครบวาระ 

5.2  ขั้นตอนการเสนอรายช่ือกรรมการ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 จะตอ้งส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ พร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน และส่งใหค้ณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

(1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืน 

จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(2) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการทาํงานของบุคคลท่ี

ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

(3) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

(4) การส่งเอกสาร ให้ผูถื้อหุ้นส่งตน้ฉบับ แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการท่ีมีการลงช่ือเป็น

หลกัฐาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั โดยทางจดหมายลงทะเบียน ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

สาํนกับริหาร 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31  
แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการ ไดท่ี้โทรสารหมายเลข  0-2326-0300 หรือ 

อีเมล์เลขานุการบริษัท  tanyarat@kce.co.th หรือ website ของบริษัท: www.kcethai.in.th ก่อนส่ง

ตน้ฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั 



(5) การพิจารณา เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการสอบทานความครบถว้นของขอ้เสนอของผู ้
ถือหุ้น และนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซ่ึงขอ้วินิจฉัยของคณะกรรมการต่อช่ือบุคคลท่ี

เสนอเขา้เป็นกรรมการโดยผูถื้อหุน้ถือเป็นท่ีส้ินสุด โดยมีขั้นตอนดาํเนินการ ดงัน้ี 

 รายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการ

บริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2559 โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ดาํเนินการ

แกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี 22 มกราคม 2559   เลขานุการบริษทั

จะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ือง 

 รายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ตามขอ้ 3 เลขานุการ

บริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี  15 มกราคม 2559  

 รายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 5.1 เลขานุการ

บริษทัจะรวบรวมนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของรายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดย

ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด รายช่ือกรรมการท่ีเสนอ

โดยผูถื้อหุ้นท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการบรรจุรายช่ือในวาระ

การเลือกตั้ งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้น  พร้อมข้อคิดเห็นของ

คณะกรรมการ 

 บริษัทจะแจ้งรายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผู ้ถือหุ้นท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ไวใ้นวาระเพื่อทราบในการประชุมผูถื้อหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่

ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสม พร้อมช้ีแจงเหตุผลในการปฎิเสธดว้ย 

 

 

 


