
หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 

ข้อ 1. วตัถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั(มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี รวมทั้งเสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการ
ล่วงหนา้ โดยมีขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีชดัเจนและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 

ข้อ 2. นิยาม 

“บริษทั”    หมายถึง บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
“วาระการประชุม”   หมายถึง วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ของ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
“กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร”  หมายถึง กรรมการท่ีเป็นสมาชิกของฝ่ายบริหาร 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ ตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี เสนอวาระการ
ประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ ซ่ึงอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดโ้ดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 4. หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

 4.1 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

 โดยปกติแลว้ เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ไดแ้ก่ 

(1) เร่ืองท่ีก าหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  
พ.ศ.2551 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
• เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนั

ควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
• เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
• เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง

ดงักล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ
บริษทั เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจากขอ้เท็จจริงใน
ขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

• กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
(2) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

บริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 



(3) เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(5) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯอย่าง

ชดัเจน 
(6) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ให้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือ

เสนอมาไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 
(7) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุ้นนั้นมีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความจริง หรือมีขอ้ความ

คลุมเครือ 
(8) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายก าหนดให้ตอ้งได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัฯไดด้ าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 

4.2  ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม 

 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 จะตอ้งส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และส่งใหค้ณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้ั้งแตว่นัท่ี 11 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

(1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(2) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
(3) การส่งเอกสาร: ให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งตน้ฉบับ แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีการลงช่ือเป็นหลกัฐาน และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั โดยทางจดหมายลงทะเบียน ไปยงัท่ีอยู ่ดงัน้ี  
ส านกับริหาร 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 72 - 72/1-3 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31  
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520 

ทั้ งน้ี  ผูถื้อหุ้นสามารถแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการ ได้ท่ีโทรสารหมายเลข  0-2326-0300 หรือ อีเมล์
เลขานุการบริษทั tanyarat@kce.co.th  หรือ website ของบริษทั: www.kcethai.in.th ก่อนส่งตน้ฉบับของแบบเสนอ
วาระการประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั 

(4) การพิจารณา เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสอบทานความครบถว้นของขอ้เสนอของผูถื้อหุ้น และ
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซ่ึงขอ้วินิจฉัยของคณะกรรมการต่อขอ้เสนอของผูถื้อหุ้นถือเป็นท่ีส้ินสุด 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
• เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 16 มกราคม 
2561 โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งตน้ฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี  23 มกราคม 2561 
เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

mailto:tanyarat@kce.co.th
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• เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ตามขอ้ 3 เลขานุการบริษทัจะส่ง หนังสือแจง้ผูถื้อหุ้นเพื่อ
ทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2561 

• เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตามเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามขอ้ 4.1 เลขานุการบริษทัจะรวบรวมน าเสนอ
ต่อใหค้ณะกรรมการบริษทัในการประชุมกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 
ทั้งน้ีค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการ
บรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยแจง้วา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้  

• บริษทัจะแจง้เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเร่ืองท่ีไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมไวใ้น
วาระเพื่อทราบในการประชุมผูถื้อหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสม พร้อมช้ีแจงเหตุผลใน
การปฎิเสธดว้ย 

ข้อ 5.  การเสนอรายช่ือกรรมการ 

5.1  คุณสมบตัขิองกรรมการ 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความซ่ือสัตย ์ (Duty of 
Care and Duty of Loyalty)  สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการ
อยา่งสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นอยา่งดี มีส่วนร่วมท่ีสร้างสรรคใ์นการประชุม 
มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 

(3) มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ การบญัชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ กลยทุธ์ธุรกิจ 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกฎหมาย 

(4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเกิน 3 บริษทัในกรณีท่ีเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และ 4 บริษทัในกรณีท่ี
เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (สอดคลอ้งกบันิยามขา้งตน้) 

(5) มีอายไุม่เกิน 65 ปี ณ วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง โดยหากไดรั้บการแต่งตั้งแลว้ ให้สามารถด ารงต าแหน่งไดจ้นครบ
วาระ 

(6) กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบตัติทัว่ไปและความรู้ความช านาญเฉพาะดา้น มีคามเป็นอิสระจากกลุ่มของผูถื้อหุ้น
ใหญ่ และตอ้งมีคุณสมบติั “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

5.2  ขั้นตอนการเสนอรายช่ือกรรมการ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 จะตอ้งส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
และส่งใหค้ณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

(1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอ่ืน จากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 



(2) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการท างานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการ 

(3) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
(4) การส่งเอกสาร ให้ผูถื้อหุ้นส่งตน้ฉบับ แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการท่ีมีการลงช่ือเป็นหลกัฐาน และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั โดยทางจดหมายลงทะเบียน ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
ส านกับริหาร 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ซอยฉลองกรุง 31  
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520 

ทั้ งน้ี  ผูถื้อหุ้นสามารถแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการ ได้ท่ีโทรสารหมายเลข  0-2326-0300 หรือ อีเมล์
เลขานุการบริษทั tanyarat@kce.co.th หรือ website ของบริษทั: www.kcethai.in.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ลขานุการบริษทั 

(5) การพิจารณา เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการสอบทานความครบถว้นของขอ้เสนอของผูถื้อหุ้น และ
น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซ่ึงขอ้วนิิจฉยัของคณะกรรมการต่อช่ือบุคคลท่ีเสนอเขา้เป็นกรรมการโดยผู ้
ถือหุน้ถือเป็นท่ีส้ินสุด โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
• รายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษทัจะแจง้ผูถื้อหุ้น
ภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2561 โดยหากผูถื้อหุ้นไม่ด าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนใหถึ้งบริษทัภายในวนัท่ี 
23 มกราคม 2561   เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

• รายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ตามขอ้ 3 เลขานุการบริษทัจะส่งหนงัสือแจง้ผู ้
ถือหุน้เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี  16 มกราคม 2561  

• รายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 5.1 เลขานุการบริษทัจะรวบรวมน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของรายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีค  าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด รายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จะไดรั้บการบรรจุรายช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้คิดเห็นของ
คณะกรรมการ 

• บริษทัจะแจง้รายช่ือกรรมการท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมกาไวใ้นวาระเพื่อทราบ
ในการประชุมผูถื้อหุน้ หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอ่ืนท่ีเหมาะสม พร้อมช้ีแจงเหตุผลในการปฎิเสธดว้ย 
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