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บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน) 

หลักเกณฑ์การใหส้ิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าป ี

และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า 

1.  วัตถุประสงค์          

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี รวมทั้ง
เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนและโปร่งใส   

2.  นิยำม          

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)      
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)    
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีของบริษัทฯ 
“ประชุมผู้ถือหุ้น” หมายถึง การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอรำยชื่อกรรมกำร 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิเสียงนับ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 990,000 หุ้น)  

4. เร่ืองท่ีจะไม่พิจำรณำบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม       

4.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แสดงให้เห็นเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว      

4.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจบริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์     

4.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน
ด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอ
ครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ       

4.4 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลกิจการบริษัท  

4.5 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระโดยคณะกรรมการ      
ต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้ 
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5. คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ำรับกำรเสนอชื่อเพ่ือพิจำรณำสรรหำเข้ำเป็นกรรมกำร     

5.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                
พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัทฯ และการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี          

5.2 มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน 
ด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น       

5.3 มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่าง
เต็มที่          

6. ขั้นตอนกำรเสนอเพ่ือบรรจุวำระกำรประชุม และเสนอรำยชื่อบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำร    

6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด (ตามข้อ 3) กรอกแบบและน าส่งต้นฉบับแบบ
เสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ โดยแนบแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และ "แบบขอเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ" พร้อมทั้งลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ในข้อ 7 ที่
ถูกต้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งถึงบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 - วันที่ 18 มีนาคม 2566 
ตามที่อยู่ดังนี้          

เลขานุการบริษัทฯ 
บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) 
67 ม. 11 ถ.เทพรัตน กม.20  
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
(การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฯ และบคุคลเข้าเป็นกรรมการ) 

 
อน่ึง ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผา่นทาง E-mail: information@kye.meap.com หรือ 
website: www.mitsubishi-kye.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-337-2439  

6.2 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมกลั่นกรอง และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
พร้อมท้ังรวบรวมการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และน าเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม          

6.3 คณะกรรมการ จะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมลงในหนังสือเชิญประชุม
ในกรณีเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุม
คณะกรรมการผ่านทาง website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และช้ีแจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  
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6.4 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ พร้อมทั้งตรวจสอบ
เอกสารในเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอ
ช่ือและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
ต่อไป         

6.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุรายช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นให้ผู้ถือหุ้น
ทราบหลังการประชุมคณะกรรมการ และช้ีแจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัทฯ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อ
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีด้วย       

7. เอกสารการประกอบพิจารณา          

7.1 หลักฐานแสดงตน          

- บุคคลธรรมดา แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง       

- นิติบุคคล แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง    
(ส าหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง    

7.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีลงนามรับรองถูกต้อง   

7.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบ
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบฟอร์มเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ครบถ้วน
และลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง รวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน  

7.4 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่      

   เลขานุการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าท่ี      
   บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)      
   โทร. 02-337-2900 ต่อ 1300, 1150      

 

*โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและลงลายมือช่ือก ากับ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผล
ข้อมูล ศาสนาที่ปรากฎบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะขีดทับข้อมูลศาสนาบนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหากท่าน
ไม่ได้ด าเนินการดังกล่าว 

 


