
 

 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  หน้าที ่1 จาก 4 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้ 
เสนอเร่ืองเพือ่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 

และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 
วัตถุประสงค ์
 บริษัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุน้เห็นว่าจะเป็น
ประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบัติ 
ดงันี ้
 
1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น           
ผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
แตง่ตัง้เป็นกรรมการ จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้       

1.1. ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ซึ่งถือหุน้และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออก
 เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกั นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของ
 พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 

1.2. ตอ้งถือหุน้บริษัทฯ ในสดัสว่นที่ก าหนดตามขอ้ 1.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอ
 เรือ่งเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุหรอืวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 

1.3. ตอ้งสามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานจาก
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

 
2) หลักเกณฑใ์นการน าเสนอ 

2.1. การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม      
เรือ่งที่บรษัิทฯ จะไมพ่ิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้
(1) เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรอืหนว่ยงานท่ีก ากบั

ดแูลบรษัิทฯ หรอืเรือ่งที่ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้และการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ  

(2) เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอ้เท็จจริงที่กลา่วอา้งโดยผูถื้อหุน้ มิไดแ้สดงถึงเหตอุนั
ควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเรือ่งดงักลา่ว 

(3) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้
(4) เรือ่งที่เคยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสยีง

ที่น้อยกว่ารอ้ยละ  10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

(5) เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
(6) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น ไมเ่พียงพอ หรือ

เสนอมาไมท่นัภายในเวลาที่ก าหนด  



 

 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  หน้าที ่2 จาก 4 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

(7) เรื่องที่เสนอหรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุ้นนัน้มีขอ้ความที่ไม่ตรงตามความจริงหรือมีขอ้ความ
คลมุเครอืหรอืไมถ่กูตอ้ง 

(8) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณา และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการก าหนด
เป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

(10) เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
(11) เรือ่งที่ซ  า้กบัเรือ่งที่ไดเ้สนอมาก่อนหนา้แลว้  
(12) เรือ่งที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรวา่ไมม่ีความจ าเป็นท่ีตอ้งบรรจเุป็นวาระ 

2.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
(1) มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มีความรูค้วามสามารถที่เป็นประโยชนอ์ยา่งส าคญัตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ 
(3) ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการจดทะเบียนเกิน 5 บรษัิท รวมทัง้บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม  

 
3) วิธีการน าเสนอ 

3.1. การเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม       
(1) ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุได ้โดย

สามารถกรอก “แบบฟอรม์การใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2565 ” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พรอ้มลงลายมือช่ือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
https://www.gel.co.th/shareholder-info/shareholder-meetings และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้
มากกว่าหนึ่งราย ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนเองในแบบ ก พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือและรวม
เป็นชดุเดียวกนั 

(2) น าสง่แบบฟอรม์พรอ้มเอกสารเพิม่เติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 
3.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิท ตอ่คณะกรรมการบรษัิทได ้โดย
กรอก “แบบฟอรม์การใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก  https://www.gel.co.th/shareholder-
info/shareholder-meetings และน าสง่เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท   
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก แบบ ข และแบบ ค 
 

4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา         
ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาดงันี ้       

4.1.  หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือเอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   

https://www.gel.co.th/shareholder-info/shareholder-meetings


 

 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  หน้าที ่3 จาก 4 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

4.2. เอกสารหลักฐานของผู้ถอืหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเร่ือง ไดแ้ก่     
  (1)  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนงัสอืเดินทาง   
       (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองความ  
       ถกูตอ้ง 
 (2)  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิติบุคคล   ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวั  
      ประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
      ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามที่ไดล้งลายมือช่ือพรอ้มลงนามรบัรอง
      ความถกูตอ้ง 
 (3)  กรณีผู้ถอืหุ้นมีการแก้ไข    ตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  
       ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือตวั และช่ือสกลุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.3. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 
  (1)  แบบฟอรม์การใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
   (แบบ ก)    

 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกรายละเอียดและลงช่ือไวเ้ป็น 
 หลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอรม์ตอ่การเสนอหนึง่วาระ ในการนีใ้หร้ะบช่ืุอผู้ถือ
 หุน้คนใดคนหนึ่งในกลุม่เพื่อเป็นตวัแทนผูร้บัการติดตอ่แทน ผูถื้อหุน้รว่มกนัทกุรายและใหถื้อวา่การท่ีบรษัิทฯ 
 ติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นตวัแทนที่ไดร้บัมอบหมายนัน้ เป็นการติดตอ่กบัผูถื้อหุน้ทกุรายที่ลงลายมือช่ือ  

(2)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี)  
 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

4.4. เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ  
(1)  แบบฟอรม์การใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม

 สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 (แบบ ข) 
  กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกรายละเอียดและลง

 ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหนึ่งแบบฟอรม์ต่อการเสนอช่ือกรรมการหนึง่คน ใน
 การนี ้ให้ระบุช่ือผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้ร ับการติดต่อแทน  ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุก
 ราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รบัมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อ
 กบัผูถื้อหุน้ทกุรายที่ลงลายมือช่ือ 
(2)  แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค) 
 ซ่ึงต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 (3)  เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 ได้แก่ ประวตัิสว่นตวั ประวตัิการศกึษา หลกัฐานการศึกษา ประวตัิการท างาน/การฝึกอบรม ความสามารถ/
 ความเช่ียวชาญ การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบนั หลกัฐานการถือหุน้บริ ษัทฯ 
 สว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ และบรษัิทย่อย/บริษัทรว่มของบริษัทฯ หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้กบับริษัทฯ
 ทีอ่ยูท่ี่สามารถติดตอ่ได ้และขอ้มลูอื่นๆ ที่เห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา รวมทัง้หนงัสอืยินยอม 

  ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบรษัิทหากไดร้บัการคดัเลอืก    
(4)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 



 

 
หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  หน้าที ่4 จาก 4 
และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  

5) ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถอืหุ้นเสนอ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในเบือ้งตน้ ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจง้ผา่นช่องทาง ดงันี ้ 

5.1 สามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์  (e-mail) ถึง ir@gel.co.th หรือผ่านโทรสาร
 หมายเลข 02-501-2468 หรอื 02-501-2134 และผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทฯ https://www.gel.co.th/shareholder-
info/shareholder-meetings 
5.2  สามารถจัดส่งตน้ฉบบัแบบฟอรม์การใชส้ิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 2565 (แบบ ก) แบบฟอรม์การใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (แบบ ข) และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบัการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเข้ารับ         
 การเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ค) รวมทัง้เอกสารหลกัฐานที่ครบถว้นถกูต้องตามที่บริษัทฯ ก าหนด พรอ้มลง
 ลายมือช่ือในเอกสาร แลว้ส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่
 ดงัตอ่ไปนี ้ 
   เรยีน เลขานุการบริษัท  
    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)  
    เลขที่ 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง  
    จังหวดัปทุมธานี 12000 
 วงเลบ็มมุซองวา่ (“เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 และ/หรอื

เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ”) 
5.3 หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด สามารถติดตอ่สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี ่ 
 คณุวฒุิชยั เศรษฐบตุร เลขานกุารบรษัิท และคณุวนัวิสา รืน่ลาภะ ผูช้่วยเลขานกุารบรษัิท  
 เบอรโ์ทรศพัท ์02-501-2020 ตอ่ 333 และ 775  
 

6) ขั้นตอนการพิจารณา 
6.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูก้ลั่นกรองคุณสมบตัิของผูถื้อหุน้ เรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอ 
 และคณุสมบตัิของบคุคลที่ผูถื้อหุน้เสนอในเบือ้งตน้ตามหลกัเกณฑ ์ก่อนจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
 พิจารณาตอ่ไป 
6.2 เรือ่งและ/หรอืบคุคลที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ จะชีแ้จงใหท้ราบผ่านช่องทางเผยแพร่
 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงชีแ้จง้ใหท้ราบในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้
 พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท โดยระบวุา่เป็นวาระและ/หรอืบคุคลที่ไดร้บัการเสนอจากผูถื้อหุน้ 
6.3  เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ จะชีแ้จงใหท้ราบผ่านช่องทาง
 เผยแพร่ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศในที่ประชุมผูถื้อหุ้นสามัญ
 ประจ าปี 2565 
 

7) ระยะเวลาในการยืน่เร่ือง  
บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ขอ้เสนอดงักลา่วขา้งตน้ได ้นบัตัง้แต่บัดนี้จนถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะน าเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม และเป็นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
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