หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เป็ นการล่วงหน้ า
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มในเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามหลักการ
กากับดู แลกิจการที่ ดี บริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิ คส์ จากัด(มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี รวมทั้งเสนอชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยมีข้นั ตอนและวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจนและโปร่ งใส ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
ข้ อ 2. นิยาม
“บริ ษทั ”
“คณะกรรมการ”
“วาระการประชุม”
“กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร”

หมายถึง บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
หมายถึง คณะกรรมการบริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
หมายถึง วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ของ บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
หมายถึง กรรมการที่เป็ นสมาชิกของฝ่ ายบริ หาร

ข้ อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อกรรมการ ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ณ วันที่ เสนอวาระการ
ประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ ซึ่ งอาจเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้โดยมีสัดส่ วนการถือหุ้นขั้นต่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง
ข้ อ 4. หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
4.1 เรื่ องที่จะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
โดยปกติแล้ว เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม ได้แก่
(1) เรื่ องที่กาหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ื อหุน
้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
• เป็ นเรื่ องที่อยูน
่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
• เป็ นเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้รับมติ สนับ สนุ นด้วยคะแนนเสี ยงที่ น้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ท ธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริ งใน
ขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในครั้งก่อน
• กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(2) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั

(3) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
(4) เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
(5) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯอย่าง
ชัดเจน
(6) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรื อ
เสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
(7) เรื่ องที่เสนอ หรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุ้นนั้นมีขอ้ ความที่ไม่ตรงตามความจริ ง หรื อมีขอ้ ความ
คลุมเครื อ
(8) เรื่ องซึ่ งตามปกติ กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับการพิ จารณาจากที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ้ น และบริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการ
กาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครั้ง
4.2 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่ ง แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ต้งั แต่วนั ที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
(1) หลักฐานการถื อ หุ้ นตามหลักเกณฑ์ ได้แ ก่ หนังสื อ รั บรองจากบริ ษทั หลักทรัพ ย์ หรื อ หลักฐานอื่น จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(3) การส่ งเอกสาร: ให้ผูถ้ ือหุ้นจัดส่ งต้นฉบับ แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น ที่มีการลงชื่ อเป็ นหลักฐาน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริ ษทั โดยทางจดหมายลงทะเบียน ไปยังที่อยู่ ดังนี้
สานักบริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุ ง 31
แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร 10520
ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ หุ้ น สามารถแจ้ง เรื่ อ งอย่างไม่ เป็ นทางการ ได้ที่ โ ทรสารหมายเลข 0-2326-0300 หรื อ อี เมล์
เลขานุ การบริ ษทั tanyarat@kce.co.th หรื อ website ของบริ ษทั www.kce.co.th ก่อนส่ งต้นฉบับของแบบเสนอวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริ ษทั
(4) การพิจารณา เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผูถ้ ือหุ้น และ
นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่ งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผูถ้ ือหุ้น ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
โดยมีข้นั ตอนดาเนินการ ดังนี้
• เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือหุ้นภายในวันที่ 10 มกราคม
2565 โดยหากผูถ้ ื อหุ้ น ไม่ดาเนิ น การแก้ไข และส่ งต้น ฉบับ คืน ให้ ถึ งบริ ษทั ภายในวัน ที่ 17 มกราคม 2565
เลขานุการบริ ษทั จะส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง

• เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 เลขานุการบริ ษทั จะส่ ง หนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ้น เพื่อ

ทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
• เรื่ องที่ไม่เข้าข่ายตามเรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม ตามข้อ 4.1 เลขานุ การบริ ษทั จะรวบรวมนาเสนอ
ต่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษท
ั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาความจาเป็ นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผูถ้ ือหุ้นเสนอ
ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยแจ้งว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุ้น
• บริ ษท
ั จะแจ้งเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเรื่ องที่ไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม ไว้ใน
วาระเพื่อทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสม พร้อมชี้ แจงเหตุผลใน
การปฎิเสธด้วย
ข้ อ 5. การเสนอรายชื่ อกรรมการ
5.1 คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
(2) มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่ อสัตย์ (Duty of
Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการ
อย่างสม่าเสมอ มีการเตรี ยมตัวเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี มีส่วนร่ วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม
มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
(3) มีความรู ้ความสามารถที่สาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั ได้แก่ การบัญชี และการเงิน การบริ หารธุ รกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ
การกากับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย
(4) ไม่ควรดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ในบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 3 บริ ษทั ในกรณี ที่เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
และ 4 บริ ษทั ในกรณี ที่เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร (สอดคล้องกับนิยามข้างต้น)
(5) มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว สามารถดารงตาแหน่งได้จนครบวาระ
(6) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปและความรู ้ความชานาญเฉพาะด้าน มีความเป็ นอิสระจากกลุ่มของผูถ้ ือหุ้น
ใหญ่ และต้องมีคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามที่ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
5.2 ขั้นตอนการเสนอรายชื่ อกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 จะต้องส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ต้งั แต่วนั ที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
(1) หลักฐานการถื อหุ้ นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสื อรั บรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่น จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทางานของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการ

(3) เอกสารประกอบเพิม่ เติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(4) การส่ งเอกสาร ให้ผูถ้ ื อหุ้นส่ ง ต้นฉบับ แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการที่ มีการลงชื่ อเป็ นหลักฐาน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริ ษทั โดยทางจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยูด่ งั นี้
สานักบริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 72 - 72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุ ง 31
แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร 10520
ทั้ง นี้ ผูถ้ ื อ หุ้ น สามารถแจ้ง เรื่ อ งอย่างไม่ เป็ นทางการ ได้ที่ โ ทรสารหมายเลข 0-2326-0300 หรื อ อี เมล์
เลขานุ การบริ ษ ัท tanyarat@kce.co.th หรื อ website ของบริ ษ ัท www.kce.co.th ก่ อนส่ งต้นฉบับ ของแบบเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริ ษทั
(5) การพิจารณา เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผูถ้ ือหุ้น และ
นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อชื่อบุคคลที่เสนอเข้าเป็ นกรรมการโดยผู ้
ถือหุ้นถือเป็ นที่สิ้นสุ ด โดยมีข้นั ตอนดาเนินการ ดังนี้
• รายชื่ อกรรมการที่ เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นที่ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง เลขานุ การบริ ษ ท
ั จะแจ้งผูถ้ ือหุ้น
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยหากผูถ้ ือหุ้นไม่ดาเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริ ษทั ภายในวันที่
17 มกราคม 2565 เลขานุการบริ ษทั จะส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง
• รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 เลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผู ้
ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
• รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5.1 เลขานุการบริ ษทั จะรวบรวมนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ
้ ิจารณาความเหมาะสมของรายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด รายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จะได้รับการบรรจุรายชื่ อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ
• บริ ษทั จะแจ้งรายชื่อกรรมการที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน
้ ที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการไว้ในวาระเพื่อทราบ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอื่นที่เหมาะสม พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฎิเสธด้วย

