
แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________________________________________ 
เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ________________________________________หุ้น 
ท่ีอยู ่______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ___________________________หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_________________________ 
E-mail (ถา้มี) _____________________________________________ 

(2) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว _____________________________________________________________________________ 
เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ________________________________________หุ้น 
ท่ีอยู ่______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ___________________________หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_________________________ 
E-mail (ถา้มี) _____________________________________________ 

 (3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ________________________________________หุ้น 
ท่ีอยู ่______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ___________________________หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_________________________ 
E-mail (ถา้มี) _____________________________________________ 

 (4) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส์ จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑข์องบริษทัโดยมีหลกัฐานการยินยอมของบคุคล 
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัแนบทา้ยน้ีดว้ย  

ข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มีดังนี ้ 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________________________________ 
วนั/เดือน/ปีเกิด ______________________ อาย ุ______________ ปี สัญชาติ _______________________________________ 
ท่ีอยู ่_________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ___________________________หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ____________________________ 
E-mail (ถา้มี) __________________________________________ 
ถือหุ้น บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน _____________________________หุน้  

 

 



ประวัติการศึกษา:  

สถาบนัการศึกษา  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา   ปีท่ีส าเร็จ  
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 

ประสบการณ์การท างาน ช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน:  

บริษทั                ต าแหน่ง         ช่วงเวลา  
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนในปัจจุบนั :  

บริษทัจดทะเบียน         ต าแหน่ง         ช่วงเวลา  
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 

บริษทัอื่นท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน            ต าแหน่ง         ช่วงเวลา  
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 
___________________________________  ____________________________________________  ____________________ 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบฟอร์มน้ี หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด
ถูกตอ้งทุกประการ และเพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั  
 

_________________________________ผูถื้อหุน้  
(_________________________________)  
        วนัท่ี  _____________________ 

 
_________________________________ผูถื้อหุน้  
(_________________________________)  
        วนัท่ี  _____________________ 

 



_________________________________ผูถื้อหุน้  
(_________________________________)  
        วนัท่ี  _____________________ 

(5) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว_________________________________________บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (4) 
ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามตามหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมทั้งยอมรับการปฏิบติั
ตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั  

 
_________________________________บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
(_________________________________)  
        วนัท่ี  _____________________ 

 
หมายเหต ุ 
1. ผูถ้ือหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุ้นไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

หรือใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถ้ือหุ้น พรัอมทั้งลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
 ในกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และส าเนาบตัรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็น

ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอานาจลงนามท่ีลงช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
3. ผูถ้ือหุ้นตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
4. ผูถ้ือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 02-326-0300 หรือทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

เลขานุการบริษทั ท่ี tanyarat@kce.co.th หรือ Website ของบริษทั www.kce.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบฟอร์มน้ีไปยงัเลขานุการบริษทั  
5. ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการและเอกสารต่างๆให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564   
6. ในกรณีท่ีมีผูถ้ือหุ้นหลายรายรวมกนัมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑข์อ้ 3 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลใน

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการให้ครบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ส่ง
มายงับริษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564   

7. กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า  1 คน ผูถ้ือหุ้นตอ้งจดัท าแบบฟอร์ม 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน 
พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานให้ครบถว้น และแนบหลกัฐานของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทุกคนดว้ย 

8. กรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกุลจะตอ้งแนบหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
9. บริษทัจะตดัสิทธิผูถ้ือหุ้นท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น  
 

mailto:tanyarat@kce.co.th%20หรือ
http://www.kce.co.th/


 

กรุณาส่ง 
ส านักบริหาร 
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 
 

(แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ) 


