
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้น 
เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจาณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

วัตถุประสงค์ 
              บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถงึสทิธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นตำม 

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกำสให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้น ในกำรเสนอเร่ืองทีผู่้ ถือหุ้นเห็นวำ่จะเป็น 

ประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ

ช่ือ บคุคลที่มคีณุสมบตัเิหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำ โดยมีหลกัเกณฑ์และแนวทำง

ปฏิบตัิ ดงันี ้

1.) คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 
        ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับ 

         กำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร จะต้องมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

         1.1 ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวน 

               สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ ตำมหลกัเกณฑ์ 

               ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มตรำ 89/28 

         1.2 ต้องถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นท่ีก ำหนดตำมข้อ 1.1 ตอ่เนื่องเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 1 ปี และต้องถือหุ้นใน 

               วนัท่ีเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุหรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ 

               แตง่ตัง้กรรมกำร   

         1.3 ต้องสำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้น เช่น ส ำเนำใบหุ้น หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำน 

               จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์ฝำกหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นต้น 

2.) หลักเกณฑ์ในการน าเสนอ 
    2.1 กำรเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

          เร่ืองที่บริษัทฯ จะไมพ่ิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ มดีงันี ้

              (1)     เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตำ่งๆ ของหนว่ยงำนรำชกำร หรือหนว่ยงำน 

                       ที่ก ำกบัดแูลบริษัทฯ หรือเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

                       และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 

              (2)     เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กลำ่วอ้ำงโดยผู้ ถือหุ้น มิได้แสดงถงึ 

                        เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัควำมไมป่กติของเร่ืองดงักลำ่ว 

              (3)      เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 

  



 

              (4)       เร่ืองที่เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผำ่นมำ และได้รับมติสนบัสนนุ 

                          ด้วยเสยีงที่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ 

                          ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

              (5)        เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 

              (6)        เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถ้วน ไม่ 

                           เพียงพอหรือเสนอมำไมท่นัภำยในเวลำที่ก ำหนด 

              (7)        เร่ืองที่เสนอหรือหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อควำมที่ไมต่รงตำมควำมจริงหรือมี 

                           ข้อควำมคลมุเครือหรือไมถ่กูต้อง 

              (8)         เร่ืองที่เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของบริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน 

                           เสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

              (9)         เร่ืองซึง่ตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นประจ ำปีพจิำณำ และบริษัทฯได้ด ำเนินกำร 

                            ก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุทกุครัง้ 

              (10)        เร่ืองที่บริษัทฯได้ด ำเนินกำรแล้ว 

              (11)        เร่ืองที่ซ ำ้กบัเร่ืองที่ได้เสนอมำก่อนหน้ำแล้ว 

              (12)        เร่ืองที่คณะกรรมกำรพิจำณำแล้วเห็นสมควรวำ่ไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ีต้องบรรจเุป็รวำระ 

     2.2 กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

           บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร จะต้องคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้

                (1)     มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำย 

                         หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ 

                         ที่เก่ียวข้อง 

               (2)      มีควำมรู้ควำมสำมำรถทีเ่ป็นประโยชน์อยำ่งส ำคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

               (3)      ไมค่วรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 
 

วิธีการน าเสนอ 
      3.1  การเสนอเร่ืองเพื่อพิจาณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

               (1)      ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำร 

                          ประชมุได้โดยสำมำรถกรอก “แบบฟอร์มกำรใช้สทิธิเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระในกำร 

                          ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลำยมือช่ือ ซึง่สำมำรถเข้ำกรอก 

                          แบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซด์บริษัท www.gel.co.th  

                         หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ >>> ข้อมลูผู้ ถือหุ้น >>> กำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 



 

                                      
                             

                           และหำกเป็นกำรเสนอวำระโดยผู้ ถือหุ้นมำกกวำ่หนึง่รำย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยกรอกรำยละเอียดของ 

                          ตนเองพร้อมลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

               (2)        น ำสง่แบบฟอร์มพร้อมเอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ เพือ่ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท 

      3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิาณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

            ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทได้ 

            โดยกรอก “แบบฟอร์มกำรใช้สทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชมุ   

            สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563” โดยสำมำรถเข้ำเข้ำกรอกแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซด์บริษัท www.gel.co.th 

            หวัข้อ นกัลงทนุสมัพนัธ์ >>> ข้อมลูผู้ ถือหุ้น >>> กำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
             

   4)        เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

               ผู้ ถือหุ้นต้องแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำดงันี ้

                    4.1 หลักฐานการถอืหุ้น  ได้แก่  หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือเอกสำรหลกัฐำน จำกตลำดหลกัทรัพย์ 

                                                                     จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์  

                                                                      (ประเทศไทย) จ ำกดั 

                   4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเร่ือง  ได้แก่  

                         (1) กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ หนงัสอืเดินทำง 

                                                                                    (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองควำมควำมถกูต้อง 

                         (2) กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคล           ส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรปรจ ำตวัประชำชน 

                                                                                    หรือหนงัสอืเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มี 

                                                                                    อ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือพร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 

                         (3) กรณีผู้ถอืหุ้นมีการแก้ไข               ต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว พร้อมลงนำมรับ 

                              ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล      รองส ำเนำถกูต้อง 

                  4.3  เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 

                         (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563  

                                           กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอวำระกำรประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกรำยละเอยีดและลงช่ือไว้ 

                               เป็นหลกัฐำนแล้วรวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มตอ่กำรเสนอหนึง่วำระ ในกำรนีใ้ห้ระบุ 

                               ช่ือผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึง่ในกลุม่เพื่อเป็นตวัแทนผู้ รับกำรติดตอ่แทน ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุรำยและให้ถือวำ่ 

                               กำรท่ีบริษัทฯติดตอ่กบัผู้ถือหุ้นท่ีเป็นตวัแทนท่ีได้รับมอบหมำยนัน้ เป็นกำรตดิตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำยที่ลง 

                               ลำยมือช่ือ 

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


 

                          

                      (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)  

                                       พร้อม ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
                4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

                      (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุม 

                      สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563  
                            กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกรำยละเอียดและลง 

                            ช่ือไว้เป็นหลกัฐำนแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มตอ่กำรเสนอช่ือกรรมกำรหนึง่คน  

                            ในกำรนี ้ให้ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึง่ในกลุม่เพื่อเป็นตวัแทนผู้ รับกำรติดตอ่แทน ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทกุรำย  

                            และให้ถือวำ่กำรท่ีบริษัทฯ ตดิตอ่กบัผ็ถือหุ้นท่ีเป็นตวัแทนที่ได้รับมอบหมำยนัน้ เป็นกำรตดิตอ่กบัผู้ ถือหุ้น 

                            ทกุคนท่ีลงลำยมือช่ือ 

                      (2)  แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

                        ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
                      (3)   เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น 

                        กรรมการ ได้แก่ 
                              ประวตัิสว่นตวั ประวตักิำรศกึษำ หลกัฐำนกำรศกึษำ ประวตัิกำรท ำงำน/กำรฝึกอบรม ควำมสำมำรถ/ 

                              ควำมเช่ียวชำญ กำรด ำรงต ำแหหนง่กรรมกำรบริษ ทจดทะเบียนอื่นในปัจจบนั หลกัฐำนกำรถือหุ้นบริษัทฯ 

                              สว่นได้เสยีกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมของบริษัทฯ หรือนิติบคุคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งกบับริษัท 

                              ที่อยูท่ี่สำมำรถติดตอ่ได้ และข้อมลูอื่นๆ ที่เหน็สมควรให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ รวมทัง้หนงัสอื 

                              ยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัทหำกได้รับกำรคดัเลอืก 

                     (4)     เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)  

                         พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

    5)     ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถอืหุ้นเสนอ 

                   เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในเบือ้งต้น ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

            และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรก่อนได้ โดยสำมำรถแจ้งผำ่น 

            ช่องทำง ดงันี ้

              5.1  สำมำรถแจ้งอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรผำ่นจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ถงึ IR@gel.co.th  หรือ ผำ่นโทรสำร 

                     หมำยเลข 02-501-2020 ตอ่ 775 และผำ่นเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.gel.co.th 

              5.2  สำมำรถจดัสง่ต้นฉบบัแบบฟอร์มกำรใช้สทิธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 

                     2563  แบบฟอร์มกำรใช้สทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชมุ 

                     สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563  และแบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำร 

mailto:IR@gel.co.th
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                     กำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร  รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนที่ครบถ้วนถกูต้องตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด พร้อมลง 

                     ลำยมือช่ือในเอกสำร แล้วสง่ทำงจดหมำยลงทะเบยีนถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2562 ตำมที่อยู ่

                     ดงัตอ่ไปนี ้

                                        เรียน      เลขำนกุำรบริษัท 

                                                      บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

                                                      เลขที่ 44/2 หมู ่2 ถนนตวิำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมือง 

                                                      จงัหวดัปทมุธำนี 12000 

 

                      วงเลบ็มมุซองวำ่ (“เสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 และ/ 

                       หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร”) 

             5.3     หำกทำ่นมีข้อสงสยัประกำรใด สำมำรถติดตอ่สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ 

                       คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร เลขำนกุำรบริษัท 

                       เบอร์โทรศพัท์ 02-501-2020 ตอ่ 333 หรือ 775 

 

     6)    ขัน้ตอนการพิจารณา 

             6.1     คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนจะเป็นผู้กลัน่กรองคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ 

                       และคณุสมบตัิของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอในเบือ้งต้นตำมหลกัเกณฑ์ ก่อนจะน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

                       เพื่อพิจำรณำตอ่ไป 

             6.2     เร่ืองและ/หรือบคุคลที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะชีแ้จงให้ทรำบผำ่นช่องทำง 

                       เผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เวบ็ไซด์ของบริษัทฯ รวมถงึชีแ้จงให้ทรำบในหนงัสอืเชิญประชมุ 

                       ผู้ ถือหุ้นพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท โดยระบวุำ่เป็นวำระและ/หรือบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอจำก 

                       ผู้ ถือหุ้น 

             6.3     เร่ืองและ/หรือบคุคลที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะชีแ้จงให้ทรำบผำ่นชอ่งทำง 

                       เผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เวบ็ไซด์ของบริษัทฯ และประกำศในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญั 

                       ประจ ำปี 2563 

       7)  ระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 

                       บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ข้อเสนอดงักลำ่วข้ำงต้นได้ นบัตัง้แตบ่ดันีจ้นถงึวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 

                      ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะน ำเสนอเฉพำะเร่ืองที่บริษัทฯ เห็นวำ่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

                       โดยรวม และเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 


