หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้น
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
บริ ษั ท เจนเนอรั ล เอนจิ เนี ย ริ่ ง จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ตระหนัก ถึ งสิท ธิ แ ละความเท่ าเที ย มกัน ของผู้ถื อหุ้น
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้น ในการเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ แ ก่บ ริ ษั ท ฯ เพื่ อพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1) คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถื อ หุ้น ที่ จ ะมี สิท ธิ ในการเสนอเรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า รั บ
การพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.1. ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึ่งถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออก
เสี ย งทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ โดยอาจเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายเดี ย วหรื อ หลายรายรวมกั น ก็ ได้ ตามหลัก เกณฑ์ ข อง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28
1.2. ต้ องถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนที่กาหนดตามข้ อ 1.1 ต่อเนื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่เสนอ
เรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
1.3. ต้ องสามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สาเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้ น
2) หลักเกณฑ์ ในการนาเสนอ
2.1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่ องที่บริ ษัทฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี ้
(1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษัทฯ หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
(2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท ฯ และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้น มิได้ แสดงถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯ จะดาเนินการได้
(4) เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
เสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนัน้ ยังไม่ได้
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(5) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(6) เรื่ อ งที่ เ สนอโดยผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ วน ให้ ข้ อมู ล หรื อ เอกสารหลัก ฐานไม่ ค รบถ้ วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด

หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
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(7) เรื่ องที่เสนอหรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น นัน้ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริ งหรื อมี
ข้ อความคลุมเครื อหรื อไม่ถกู ต้ อง
(8) เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท ฯ เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(9) เรื่ องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี พิจารณา และบริ ษัท ฯ ได้ ดาเนินการ
กาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
(10) เรื่ องที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว
(11) เรื่ องที่ซ ้ากับเรื่ องที่ได้ เสนอมาก่อนหน้ าแล้ ว
(12) เรื่ องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรว่าไม่มีความจาเป็ นที่ต้องบรรจุเป็ นวาระ
2.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
(1) มีคุณสมบัติถูกต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ รวมทังหลั
้ กเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2) มีความรู้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท ฯ
(3) ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการจดทะเบียนเกิน 3 บริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม
3) วิธีการนาเสนอ
3.1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมได้
โดยสามารถกรอก “แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิ เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็ นวาระในการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560” (แบบ ก) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมือชื่อ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ จาก
http://www.gel.co.th/investor และหากเป็ นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึง่ ราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
กรอกรายละเอียดของตนเองในแบบ ก พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
(2) นาส่งแบบฟอร์ มพร้ อมเอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท
3.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัทได้
โดยกรอก “แบบฟอร์ มการใช้ สิ ท ธิ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อรั บ การพิ จ ารณาแต่ งตั ง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ใน
การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2560” (แบบ ข) และ “แบบข้ อมู ล ของบุ ค คลที่ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ
เพื่ อ พิ จ า ร ณ า เข้ า รั บ ก า ร เลื อ ก ตั ้ ง เป็ น ก รร ม ก า ร ” (แ บ บ ค ) ซึ่ งส า ม า รถ ด า ว น์ โห ล ด ได้ จ า ก
http://www.gel.co.th/investor และนาส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท
ทัง้ นีส้ ามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากท้ ายแบบ ก แบบ ข และแบบ ค
4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นต้ องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี ้
4.1. หลักฐานการถือหุ้น
ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อเอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
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4.2. เอกสารหลักฐานของผู้ถอื หุ้นทุกราย กรณีท่ รี วมกันเสนอเรื่อง ได้ แก่
(1) กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองความ
ถูกต้ อง
(2) กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อพร้ อม
ลงนามรับรองความถูกต้ อง
(3) กรณีผ้ ถู อื หุ้นมีการแก้ ไข
ต้ องแนบสาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
คานาหน้ าชื่อ ชื่อตัว และชื่อสกุล
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4.3. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม
(1) แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
(แบบ ก)
กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกรายละเอียดและ
ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึง่ แบบฟอร์ มต่อการเสนอหนึง่ วาระ ในการนี ้
ให้ ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุม่ เพื่อเป็ นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายและให้ ถือ
ว่าการที่บริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็ นตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายนัน้ เป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่
ลงลายมือชื่อ
(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ ามี) พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4.4. เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่ งกรรมการ
(1) แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 (แบบ ข)
กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ นหลายรายรวมกั น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ นกรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายต้ องกรอก
รายละเอียดและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์ มต่อการเสนอชื่อ
กรรมการหนึง่ คน ในการนี ้ ให้ ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึง่ ในกลุม่ เพื่อเป็ นตัวแทนผู้รับการติ ดต่อแทน ผู้ถือหุ้น
ร่วมกันทุกราย และให้ ถือว่าการที่บริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็ นตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายนัน้ เป็ นการติดต่อ
กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
(2) แบบข้ อมูลของบุ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่ อพิจารณาเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (แบบ ค)
ซึ่งต้ องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(3) เอกสารที่เกี่ยวข้ องพร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ได้ แก่ ประวัติสว่ นตัว ประวัติการศึกษา หลักฐานการศึกษา ประวัติการทางาน/การฝึ กอบรม ความสามารถ/
ความเชี่ยวชาญ การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในปั จจุบนั หลักฐานการถือหุ้นบริ ษัทฯ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วมของบริ ษัทฯ หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ
ทีอ่ ยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ และข้ อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา รวมทังหนั
้ งสือยินยอม
ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทหากได้ รับการคัดเลือก

หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

หน้ าที่ 3 จาก 5

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ ามี) พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5) ช่ องทางการรับเรื่องที่ผ้ ถู อื หุ้นเสนอ
เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นในเบื ้องต้ น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้ งผ่านช่องทาง ดังนี ้
5.1 สามารถแจ้ งอย่างไม่เป็ นทางการผ่านจดหมายอิ เล็กทรอนิ ค ส์ (e-mail) ถึ ง IR@gel.co.th หรื อ ผ่า นโทรสาร
หมายเลข 02-501-2468 หรื อ 02-501-2134 และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ http://www.gel.co.th/investor
5.2 สามารถจัดส่งต้ นฉบับแบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 (แบบ ก) แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 (แบบ ข) และแบบข้ อ มูลของบุค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ เพื่ อ พิ จ ารณาเข้ า รั บ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ค) รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานที่ครบถ้ วนถูกต้ องตามที่บริ ษัท ฯ กาหนด พร้ อมลง
ลายมือชื่อในเอกสาร แล้ วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริ ษัท ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่อยู่
ดังต่อไปนี ้
เรี ยน เลขานุการบริษัท
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
วงเล็บมุมซองว่า (“เสนอเรื ่องเพือ่ พิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 และ/หรื อ
เสนอชื ่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ”)
5.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
คุณวุฒิชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริ ษัท และคุณญาสุภสั สร ธนเจิญยงฐิ ติ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
เบอร์ โทรศัพท์ 02-501-2020 ต่อ 333 และ 775
6) ขัน้ ตอนการพิจารณา
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้กลัน่ กรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
และคุณสมบัติของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอในเบื ้องต้ นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป
6.2 เรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะชี ้แจงให้ ทราบผ่านช่องทาง
เผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ รวมถึงชี ้แจ้ งให้ ทราบในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท โดยระบุวา่ เป็ นวาระและ/หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอจาก
ผู้ถือหุ้น
6.3 เรื่ องและ/หรื อบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะชี แ้ จงให้ ทราบผ่านช่องทาง
เผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เว็บ ไซต์ ของบริ ษั ท ฯ และประกาศในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ
ประจาปี 2560

หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

หน้ าที่ 4 จาก 5

7) ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ นได้ นับตังแต่
้ บัดนีจ้ นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะนาเสนอเฉพาะเรื่ องที่บริ ษัท ฯ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และ
เป็ นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกาหนด

หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ

หน้ าที่ 5 จาก 5

แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560

แบบ ก

วันที่ .............................................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/................)........................................................ อยูบ่ ้ านเลขที่ ...................................
ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต .............................................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ (บ้ าน/ทางาน) ............................................................
(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์ ................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ณ วันที่ ........................................................
ทะเบียนหุ้นเลขที่.................................รวมจานวน................................หุ้น (.......................................................................)
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ดังนี ้
เรื่ องที่เสนอ :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
 เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน ..................... หน้ า

แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (แบบ ก)

หน้ าที่ 1 จาก 2

[กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.3 (1)]
ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/..........) .........................................................................ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) อยูบ่ ้ านเลขที่ ................................ ถนน .........................................
ตาบล/แขวง ..........................................อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ....................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ (บ้ าน/ทางาน) .............................................. (มือถือ) ...............................................
โทรสาร ............................. อีเมล์ ..................................................เป็ นผู้ได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ าในการติดต่อกับบริ ษัทฯ
แทนข้ าพเจ้ า
คารับรอง ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ พร้ อมทังเอกสารและ
้
หลักฐานประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ

ลงชื่อ ...................................................................ผู้ถือหุ้น
(............................................................)
วันที่......................................................................

แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (แบบ ก)

หน้ าที่ 2 จาก 2

แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560

แบบ ข

วันที่ .............................................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/..........)................................................................... อยูบ่ ้ านเลขที่...............................
ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต .............................................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ (บ้ าน/ทางาน) .............................................................
(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์.................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)ทะเบียนหุ้นเลขที่...........................................
รวมจานวน.........................................หุ้น (........................................................................................................................)

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/............) ....................................................................
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ พร้ อมทังข้
้ อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติตามที่บริ ษัทฯ กาหนด ซึง่ ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ อง
ไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน ................หน้ า
เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (แบบ ข)

หน้ า 1 จาก 2

[กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายเสนอชื่อกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.4 (1)]

ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/........) .......................................................................... ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) อยูบ่ ้ านเลขที่ ................... ถนน ................................................................
ตาบล/แขวง ..........................................อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ....................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ (บ้ าน/ทางาน) .............................................. (มือถือ) ...............................................
โทรสาร ............................. อีเมล์ ........................................................................เป็ นผู้ได้ รับมอบหมายจากข้ าพเจ้ า
ในการติดต่อกับบริ ษัทฯ แทนข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังเอกสารและหลั
้
กฐาน
ประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และยินยอมให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน
ลงชื่อ ...................................................................ผู้ถือหุ้น
(......................................................................)
วันที่......................................................................

แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 (แบบ ข)

หน้ า 2 จาก 2

แบบข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ/นามสกุล

(ภาษาไทย) .......................................................................................................

แบบ ค

รูปถ่ าย

(ภาษอังกฤษ).....................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ............................ อายุ................ ปี เพศ ................. สัญชาติ..................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ .................. ถนน ................................................ ตาบล/แขวง ..............................................................
อาเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์ (บ้ าน/ทางาน) .................................. (มือถือ) .................................... โทรสาร ......................................................
อีเมล์.................................................................................................................................................................................
การถือหุ้น บริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ .......................ทะเบียนหุ้นเลขที่....................
รวมจานวน...........................................หุ้น(......................................................................................................................)
สถานภาพการสมรส
คูส่ มรสชื่อ ........................................................................................ ถือหุ้นบริ ษัทฯ จานวน .......................................... หุ้น
บุตร จานวน ................... คน คือ
1. ............................................................................ อายุ.......... ปี ถือหุ้นบริ ษัทฯ จานวน ............................................. หุ้น
2. ............................................................................ อายุ.......... ปี ถือหุ้นบริ ษัทฯ จานวน ............................................. หุ้น
3. ............................................................................ อายุ.......... ปี ถือหุ้นบริ ษัทฯ จานวน ............................................. หุ้น
ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ชื่อสถาบัน
ชื่อคุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ปี ที่สาเร็จ
....................................................... ................................................................... .......................................................
....................................................... ................................................................... .......................................................
....................................................... ................................................................... .......................................................
....................................................... ................................................................... .......................................................

แบบข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ค)

หน้ า 1 จาก 2

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
สถาบันที่จัด
ปี ที่เข้ าอบรม
....................................................... ................................................................... .......................................................
....................................................... ................................................................... .......................................................
....................................................... ................................................................... .......................................................
ประสบการณ์ ทางาน/การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปั จจุบนั
ชื่อหน่ วยงาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ ง
ช่ วงเวลา
.......................................... ...................................................... .......................................... .....................................
.......................................... ...................................................... .......................................... .....................................
.......................................... ...................................................... .......................................... .....................................
.......................................... ...................................................... .......................................... .....................................

การมีส่วนได้ เสียทางตรงและทางอ้ อมในบริษัทฯ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
การถือหุ้น หรื อเข้ าร่วมเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัททีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
คายินยอม
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/...........) ....................................................................................................................
ได้ รับทราบการเสนอชื่อ และให้ ความยินยอมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ง้ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และขอรับรองว่า
รายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้ อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้ อมนี ้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นความจริ ง ทุก ประการ
ลงชื่อ ................................................................... บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(...................................................................)
วันที่ ...............................................................

แบบข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ (แบบ ค)

หน้ า 2 จาก 2

