หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
1. ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่

ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
คุณวุฒิการศึกษา

: ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
: 63 ปี
: เลขที่ 999/149 หมู่บา้ นเกศินีวลิ ล์ ซอย
16 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพ ฯ 10310
: ประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการอิสระ
: 25 เมษายน พ.ศ. 2557
: 2 ปี 11 เดือน
: ไม่มี
: ไม่มี
: - 2518 นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- 2519 เนติบณ
ั ฑิตไทย (สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิต
สภา)
- 2522 ปริ ญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง (มหาวิทยาลัยปารี ส 2)
- 2524 ปริ ญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี)
(มหาวิทยาลัยปารี ส 10)
- 2525 ปริ ญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก)
(มหาวิทยาลัยปารี ส 10)
- 2541 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น 4111
- 2553 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง (วตท) รุ่ นที่ 8
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- 2554 หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
รุ่ นที่ 15 สานักงานศาลยุติธรรม

กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร :
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษทั ฯ ไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่ นที่ 15 สานักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง (วตท) รุ่ นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น 4111
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั
First Vice - Chairman of the National Reform Council
2557 – ปั จจุบนั
Chairman of the Constitution Drafting Committee
2557 – ปั จจุบน
ั
Fellow and Deputy President of the Royal Institute
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
2557 – ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2549
2545
2549
2546
2539
2532
2531

Member of the Council of State
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
Secretary
General King Prajadhipok’s Institute
Professor Emeritus
Faculty of Law, Chulalongkorn University
Member of the Senate
Member of the National Legislative Assembly
Member of the Constitution Drafting Assembly
Deputy Secretary General to the Prime Minister (on Political Affairs)
Advisor to the Prime Minister

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอืน่ :
บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

จำนวน
2*

กิจกำรอืน่
(ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน
กัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

4**

-ไม่มี-

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

*หมายเหตุ :
*2550-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษทั อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
** 2557 – ปั จจุบนั First Vice - Chairman of the National Reform Council
2557 – ปั จจุบนั
Chairman of the Constitution Drafting Committee
2557 – ปั จจุบนั
Fellow and Deputy President of the Royal Institute
2557 – ปั จจุบนั
Member of the Council of State
สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม :
คณะกรรมกำรบริษัท

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

8/8

9/9

*8/15

1/1

1/1

-

หมายเหตุ *ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : -ไม่มีกำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
1.เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

-ไม่เป็ น-

2.เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่เป็ น-ไม่มี-
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
2. ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่

: นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
: 57 ปี
: 1092/276 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
: 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 2 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิกำรศึกษำ:
- ปริ ญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุนธนาคารกสิ กรไทย) Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาปริ มาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร :
- Director Certification Program รุ่ นที่ 19 ปี 2545
- Audit Committee Program
รุ่ นที่ 13 ปี 2549
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
23 มี.ค. 2559-ปัจจุบนั
2557-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2557 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2557 - ปั จจุบนั
2555 - 2559

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
และการบริ หารกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

2554 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2554 - 2554
2554 - 2554
2553 – 2554
2545 - 2557
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บริ ษทั ไพลอน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
มูลนิธิ อีดีพี
บริ ษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จากัด
บริ ษทั สตีล พลัส แฟบบริ เคชัน่ จากัด
บริ ษทั สวนส้มเชียงดาว จากัด
บริ ษทั แพรคติคมั เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สิ นเชื่อไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด
(มหาชน)
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
2543 - 2554
2541

ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ไทย จากัด
บริ ษทั เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จากัด

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอืน่ :
จำนวน

บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

กิจกำรอืน่
(ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน
กัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

2*

ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ

6**

-ไม่มี-

หมายเหตุ :
*
23 มี.ค. 2559-ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
**

2557 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2544 – ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริ ษทั ไพลอน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สาลี่ พริ้ นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
มูลนิธิ อีดีพี
บริ ษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จากัด
บริ ษทั สตีล พลัส แฟบบริ เคชัน่ จากัด
บริ ษทั สวนส้มเชียงดาว จากัด
บริ ษทั แพรคติคมั เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี 2557
ปี 2559
ปี 2558 ปี 2557
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2559
*2/15
*1/5
8/8
9/9
5/5
5/5
1/1
หมายเหตุ *ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ปี 2558
1/1

ปี 2557
-

ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ : -ไม่มีกำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

-ไม่เป็ น-

2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่เป็ น-ไม่มี-
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
3. ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่

: ดร.วิชญะ เครื องาม
: 34 ปี
: 209 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
: 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 2 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา :
- นิติศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (J.S.D.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร :
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่ นที่ 6
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 22/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 8/2015
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 116/2015
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่ นที่ 6
- ประกาศนียบัตรสานักฝึ กอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่ นที่ 16 สานักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรผูน้ ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่ นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
2559-ปั จจุบนั นักวิชาการประจากรรมาธิการคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรม การศาสนา
คุณธรรม และจริ ยธรรม /
ที่ปรึ กษาประจาคณะอนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ด้านการปฏิรูปเร็ ว
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(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2559-ปั จจุบนั กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2559-ปั จจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2558-ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมกาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2558-ปั จจุบนั กรรมการ
2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
2557-ปั จจุบนั กรรมการ
2557-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2556-ปั จจุบนั กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2553-ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์
2553-ปั จจุบนั อาจารย์พเิ ศษคณะนิติศาสตร์
2553-ปั จจุบนั ผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ าย Corporate Affairs
2556-2557

2553-2557
2553-2557

อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาธารณะ
ที่ปรึ กษาประจาอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับ คาสัง่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่ อสาร
สารสนเทศและโทรคมนาคม
อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์
อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์

2549-2553
2549

ที่ปรึ กษากฎหมาย
ทนายความฝึ กงาน

2544

ทนายความฝึ กงาน

2556-2557
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บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด
(มหาชน)
สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด
(มหาชน)
หลักสูตรเยาวชนภิวฒั น์
ศาลยุติธรรม
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
วุฒิสภา
สภาผูแ้ ทนราษฎร

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช
บจก.ไวท์ แอนด์เคส (ประเทศไทย)
Tilleke & Gibbins Consultants
Limited ประเทศเวียดนาม
บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอืน่ :
บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

กิจกำรอืน่
(ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน
กัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และผูเ้ ชี่ยวชาญ

3**

-ไม่มี-

จำนวน
6*

หมายเหตุ :
* ปั จจุบนั

2559-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
** 2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ
บริ ษทั นามยง เทอร์มินลั จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาช
ผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ าย Corporate Affairs บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
หลักสูตรเยาวชนภิวฒั น์ ศาลยุติธรรม
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
ปี
2559

ปี
2558

8/8

9/9

ปี
2557
*2/15

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปี
2559

ปี
2558

5/5

4/5

ปี
2557
*1/5

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ ำตอบแทน
ปี
ปี
ปี
2559 2558 2557
1/1
2/2

คณะกรรมกำรกำกับ
กิจกำรทีดี
ปี
ปี
ปี
2559 2558 2557
10/10
2/2
-

กำรประชุ มสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี
ปี
ปี
ปี
2559 2558 2557
1/1
1/1

หมายเหตุ *ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557
ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ : -ไม่มีกำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบัน
หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

-ไม่เป็ น-

2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่เป็ น-ไม่มี-
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กำรสรรหำกรรมกำรและกำรแต่ งตั้ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตาแหน่งหนึ่ งในสามตามอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจานวน 1ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ใหม่ได้ ทั้งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดอยูใ่ นข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานกรรมการเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
ซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคล
ซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ ้นที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาหนดจานวนครั้งสู งสุ ดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่ อง
ของอายุ แต่บริ ษทั ฯจะคานึงถึงเวลา ความรู ้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นสาคัญ

หน้าที่ 40

