
 

 
หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  หน้าท่ี 1 จาก 4 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้น 
เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 
วัตถุประสงค์ 
 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น ในการเสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
ดงันี ้
 
1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น           
ผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
แตง่ตัง้เป็นกรรมการ จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้       

1.1. ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออก
 เสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกั นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของ
 พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 

1.2. ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นที่ก าหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอ
 เร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุหรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

1.3. ต้องสามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น ส าเนาใบหุ้น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานจาก
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น 

 
2) หลักเกณฑ์ในการน าเสนอ 

2.1. การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม      
เร่ืองที่บริษัทฯ จะไมพ่ิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้
(1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ีก ากบั

ดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

(2) เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตอุนั
ควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

(3) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
(4) เร่ืองที่เคยเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสยีง

ที่ น้อยกว่าร้อยละ  10 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  โดยที่ ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยังไม่ได้
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

(5) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
(6) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือ

เสนอมาไมท่นัภายในเวลาที่ก าหนด  



 

 
หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  หน้าท่ี 2 จาก 4 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

(7) เร่ืองที่เสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้ นนัน้มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความ
คลมุเครือหรือไมถ่กูต้อง 

(8) เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(9) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา และบริษัทฯ ได้ด าเนินการก าหนด
เป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

(10) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
(11) เร่ืองที่ซ า้กบัเร่ืองที่ได้เสนอมาก่อนหน้าแล้ว  
(12) เร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรวา่ไมม่ีความจ าเป็นท่ีต้องบรรจเุป็นวาระ 

2.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
 บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
(2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อยา่งส าคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
(3) ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม  

 
3) วิธีการน าเสนอ 

3.1. การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม       
(1) ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุได้ โดย

สามารถกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2564 ” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
http://www.gel.co.th/investors และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนึง่ราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย
กรอกรายละเอียดของตนเองในแบบ ก พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) น าสง่แบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิม่เติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
3.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
 ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตอ่คณะกรรมการบริษัทได้ โดย
กรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับ

การเลือกตัง้เป็นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.gel.co.th/investors และน าส่ง
เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท   
ทัง้นีส้ามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก แบบ ข และแบบ ค 
 

4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา         
ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาดงันี ้       

4.1.  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือเอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   

http://www.gel.co.th/investors
http://www.gel.co.th/investors


 

 
หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  หน้าท่ี 3 จาก 4 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

4.2. เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเร่ือง ได้แก่     
  (1)  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสอืเดินทาง   
       (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความ  
       ถกูต้อง 
 (2)  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคล   ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวั  
      ประชาชน หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
      ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือพร้อมลงนามรับรอง
      ความถกูต้อง 
 (3)  กรณีผู้ถอืหุ้นมีการแก้ไข    ต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  
       ค าน าหน้าช่ือ ช่ือตวั และช่ือสกลุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

4.3. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 
  (1)  แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
   (แบบ ก)    

 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดและลงช่ือไว้เป็น 
 หลกัฐานแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มตอ่การเสนอหนึง่วาระ ในการนีใ้ห้ระบช่ืุอผู้ ถือ
 หุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุม่เพื่อเป็นตวัแทนผู้ รับการติดตอ่แทน ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุรายและให้ถือวา่การท่ีบริษัทฯ 
 ติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตวัแทนที่ได้รับมอบหมายนัน้ เป็นการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายที่ลงลายมือช่ือ  

(2)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)  
 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

4.4. เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ  
(1)  แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุม

 สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 (แบบ ข) 
  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดและลง

 ช่ือไว้เป็นหลกัฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอช่ือกรรมการหนึง่คน ใน
 การนี ้ให้ระบุช่ือผู้ ถือหุ้ นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้ รับการติดต่อแทน  ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันทุก
 ราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ ถือหุ้ นที่เป็นตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายนัน้ เป็นการติดต่อ
 กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายที่ลงลายมือช่ือ 
(2)  แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ค) 
 ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 (3)  เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 ได้แก่ ประวตัิสว่นตวั ประวตัิการศกึษา หลกัฐานการศึกษา ประวตัิการท างาน/การฝึกอบรม ความสามารถ/
 ความเช่ียวชาญ การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั หลกัฐานการถือหุ้นบริษัทฯ  
 สว่นได้เสียกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ
 ทีอ่ยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ และข้อมลูอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทัง้หนงัสอืยินยอม 

  ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคดัเลอืก    
(4)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 



 

 
หลกัเกณฑ์การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  หน้าท่ี 4 จาก 4 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

5) ช่องทางการรับเร่ืองที่ ผู้ถอืหุ้นเสนอ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในเบือ้งต้น ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผา่นช่องทาง ดงันี ้ 

5.1 สามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์  (e-mail) ถึง gel@gel.co.th หรือผ่านโทรสาร
 หมายเลข 02-501-2468 หรือ 02-501-2134 และผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.gel.co.th/investors  
5.2  สามารถจัดส่งต้นฉบบัแบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 2564 (แบบ ก) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุม
 สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 (แบบ ข) และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเข้ารับ         
 การเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ค) รวมทัง้เอกสารหลกัฐานที่ครบถ้วนถกูต้องตามที่บริษัทฯ ก าหนด พร้อมลง
 ลายมือช่ือในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่  31 มกราคม 2564 ตามที่อยู่
 ดงัตอ่ไปนี ้ 
   เรียน เลขานุการบริษัท  
    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)  
    เลขที่ 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง  
    จังหวดัปทุมธานี 12000 
 วงเลบ็มมุซองวา่ (“เสนอเร่ืองเพือ่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และ/หรือ

เสนอช่ือบคุคลเพือ่เขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ”) 
5.3 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
 คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร เลขานกุารบริษัท และคณุอธิกา มหาสวุรรณ์ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท  
 เบอร์โทรศพัท์ 02-501-2020 ตอ่ 333 และ 773  
 

6) ขัน้ตอนการพิจารณา 
6.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ กลัน่กรองคุณสมบตัิของผู้ ถือหุ้น เร่ืองที่ผู้ ถื อหุ้นเสนอ 
 และคณุสมบตัิของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอในเบือ้งต้นตามหลกัเกณฑ์ ก่อนจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
 พิจารณาตอ่ไป 
6.2 เร่ืองและ/หรือบคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะชีแ้จงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่
 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงชีแ้จ้งให้ทราบในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบวุา่เป็นวาระและ/หรือบคุคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ ถือหุ้น 
6.3  เร่ืองและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะชีแ้จงให้ทราบผ่านช่องทาง
 เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
 ประจ าปี 2564 
 

7) ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง  
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ข้อเสนอดงักลา่วข้างต้นได้ นบัตัง้แต่บัดนีจ้นถงึวันที่ 31 มกราคม 2564  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะน าเสนอเฉพาะเร่ืองที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องก าหนด  

mailto:gel@gel.co.th
http://www.gel.co.th/investors


 

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (แบบ ก) หน้าที่ 1 จาก 2 

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

 
 
 

       วนัท่ี ............................................................................. 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/................)........................................................ อยูบ้่านเลขท่ี ................................... 

ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ............................................................. 

จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย์ .................. โทรศพัท์ (บ้าน/ท างาน) ............................................................ 

(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์ ................................................................................ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัท่ี ........................................................ 

ทะเบียนหุ้นเลขท่ี.................................รวมจ านวน................................หุ้น (.......................................................................) 

 ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ดงันี ้

เร่ืองที่เสนอ : 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

   เพื่อพิจารณา      เพื่อทราบ 

วตัถปุระสงค์/เหตผุลที่เสนอ : 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) ท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน ..................... หน้า 

     

 

 

แบบ ก 



 

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (แบบ ก) หน้าที่ 2 จาก 2 

[กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.3 (1)] 

 ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/..........) .........................................................................ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) อยูบ้่านเลขที่ ................................ ถนน ......................................... 

ต าบล/แขวง ..........................................อ าเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั .................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศพัท์ (บ้าน/ท างาน) .............................................. (มือถือ) ............................................... 

โทรสาร ............................. อีเมล์ ..................................................เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดตอ่กบับริษัทฯ 

แทนข้าพเจ้า 

 ค ารับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระ พร้อมทัง้เอกสารและ

หลกัฐานประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ 

 

ลงช่ือ ...................................................................ผู้ ถือหุ้น 

                     (............................................................) 

           วนัท่ี...................................................................... 

 

 

  



 

 

 
แบบฟอร์มการใช้สทิธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (แบบ ข) หน้า 1 จาก 2 
 

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 
       
 
 
       วนัท่ี ............................................................................. 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/..........)................................................................... อยูบ้่านเลขท่ี............................... 

ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต ............................................................. 

จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย์ .................. โทรศพัท์ (บ้าน/ท างาน) ............................................................. 

(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์................................................................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ทะเบียนหุ้นเลขท่ี...........................................

รวมจ านวน.........................................หุ้น (........................................................................................................................) 

 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/............) .................................................................... 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถ้วน
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ พร้อมทัง้ข้อมลูและเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิตามที่บริษัทฯ ก าหนด ซึง่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้อง
ไว้แล้วทกุหน้า จ านวน ................หน้า 
เหตผุลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา : 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

แบบ ข 



 

 

 
แบบฟอร์มการใช้สทิธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 (แบบ ข) หน้า 2 จาก 2 
 

 
[กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายเสนอช่ือกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.4 (1)] 
 
 
 ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/........) .......................................................................... ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) อยูบ้่านเลขที่ ................... ถนน ................................................................ 

ต าบล/แขวง ..........................................อ าเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั .................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศพัท์ (บ้าน/ท างาน) .............................................. (มือถือ) ............................................... 

โทรสาร ............................. อีเมล์ ........................................................................เป็นผู้ ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า  

ในการติดตอ่กบับริษัทฯ แทนข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทัง้เอกสารและหลกัฐาน
ประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน 
 

ลงช่ือ ...................................................................ผู้ ถือหุ้น 

             (......................................................................) 

                    วนัท่ี...................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบข้อมลูของบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ค) หน้า 1 จาก 2 

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 
ชื่อ/นามสกุล  (ภาษาไทย) .......................................................................................................  

  (ภาษองักฤษ)..................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด ............................ อาย.ุ............... ปี เพศ ................. สญัชาติ.................................. 

ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่ .................. ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .............................................................. 

อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ......................................... รหสัไปรษณีย์................................. 

โทรศพัท์ (บ้าน/ท างาน) .................................. (มือถือ) .................................... โทรสาร ......................................................  

อีเมล์................................................................................................................................................................................. 

การถอืหุ้น บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัท่ี .......................ทะเบียนหุ้นเลขท่ี....................
รวมจ านวน...........................................หุ้น(......................................................................................................................)
สถานภาพการสมรส 
คูส่มรสช่ือ ........................................................................................ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน .......................................... หุ้น 
บตุร จ านวน ................... คน คือ 
1. ............................................................................ อาย.ุ......... ปี  ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน ............................................. หุ้น 

2. ............................................................................ อาย.ุ......... ปี  ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน ............................................. หุ้น 

3. ............................................................................ อาย.ุ......... ปี  ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน ............................................. หุ้น 

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานการศกึษา) 
 ชื่อสถาบนั    ชื่อคุณวุฒ/ิสาขาวิชา    ปีที่ส าเร็จ 
....................................................... ................................................................... ....................................................... 

....................................................... ................................................................... ....................................................... 

....................................................... ................................................................... ....................................................... 

....................................................... ................................................................... ....................................................... 

                                     

รูปถ่าย 

แบบ ค 



 

 

แบบข้อมลูของบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ค) หน้า 2 จาก 2 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ          
 ชื่อหลักสตูร    สถาบันที่จัด     ปีที่เข้าอบรม 
....................................................... ................................................................... ....................................................... 

....................................................... ................................................................... ....................................................... 

....................................................... ................................................................... ....................................................... 

ประสบการณ์ท างาน/การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั  
          ชื่อหน่วยงาน   ประเภทธุรกิจ    ต าแหน่ง   ช่วงเวลา 
..........................................    ......................................................  ..........................................   ..................................... 

..........................................    ......................................................  ..........................................   ..................................... 

..........................................    ......................................................  ..........................................   ..................................... 

..........................................    ......................................................  ..........................................   ..................................... 

 
การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กบักิจการของบริษัทฯ (โปรดระบรุายละเอียด) 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

ค ายนิยอม 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/...........) .................................................................................................................... 
ได้รับทราบการเสนอช่ือ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และขอรับรองว่า
รายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมลู และเอกสารหลกัฐานท่ียื่นมาพร้อมนี ้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทกุประการ 
 
    ลงช่ือ ................................................................... บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

             (...................................................................) 

 วนัท่ี   ............................................................... 


