บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

หนังสื อเชิญประชุ มสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2560 เวลำ 14.00 น.
ณ ห้ องไวโอเลต โรงแรมบำงกอก กอล์ ฟ สปำ รีสอร์ ท
เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงกะดี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000

สำนักงำนใหญ่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวำนนท์ ตำบลบำงกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12000
โทรศัพท์ 02-501-2020, 02-501-2462-67 โทรสำร 02-501-2134, 02-501-2468

หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

เลขที่ GEL.CS.012/2560
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
เอกสารที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
2. รายงานประจาปี 2559 และงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(ในรู ปแบบ CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ และคุณสมบัติ
กรรมการอิสระ
5. คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่ วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงคะแนน
7. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
8. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั การประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปา
รี สอร์ ท เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 เรื่องประธำนแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมรับทรำบ
วำระที่ 2 เรื่องพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2559 แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุ มดังกล่าว โดยได้จดั ส่ งให้
กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.gel.co.th แล้ว ทั้งนี้ ได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุม ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามที่
เอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ทั้งนี้จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 พิจารณารับรอง โดยบริ ษทั ฯ ได้
เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว พร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

หน้าที่ 2

หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

วำระที่ 3 เรื่องพิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 ซึ่ งปรากฎอยู่ใน
รายงานประจาปี 2559 ของบริ ษทั ฯ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 และให้นาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2559 ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วำระที่ 4 เรื่องพิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท (มหาชน) จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อ บัง คับ ของ
บริ ษ ัท ฯ ข้อ 40 ได้ก าหนดให้ค ณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัด ให้มี การท างบแสดงฐานะ
การเงิ น และงบก าไรขาดทุ น ณ วัน สิ้ น สุ ด ของรอบปี บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ซึ่ งผ่ า น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญ
ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น
และงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้วโดยรายละเอี ยดงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2559 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้จดั ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 5 เรื่องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรเงินกำไรสุ ทธิเพือ่ ป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ ำยเงินปันผล
สำหรับปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 43 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน
อนึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ60 ของกาไร
สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมายและบริ ษทั ฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้
ให้สอดคล้องกับ กระแสเงิ น สด และแผนการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯในอนาคต” และ
การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายให้ตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆกัน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิ เป็ นจานวนเงิน 5,000,000 บาท
หน้าที่ 3

หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(2) การงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้วางแผนที่จะใช้กระแสเงินสดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญจากการได้รับอานิสงค์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมของ
การลงทุนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล รวมถึงการขยายการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการเจริ ญเติ บโตของอุตสาหกรรมก่ อสร้างและถ้า บริ ษทั ฯ มีสภาพ
คล่องที่ ดี คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาด าเนิ น โครงการซื้ อหุ ้นคื น เพื่อบริ หารทาง
การเงิน ดังเช่นโครงการในอดีตที่ประสบความสาเร็ จและได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาค
ส่วน
อนึ่ ง ผลการดาเนิ นงานประจาปี งวดสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ฯ มีผล
กาไรเฉพาะกิ จ การจานวน 99.16 ล้า นบาท และมี กาไรสะสมในงบเฉพาะกิ จ การเป็ น
จานวนทั้งสิ้น 96.78 ล้านบาท
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่ รบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 16 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนั้นจะต้องออกจากตาแหน่ งโดยกรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุด
เป็ นผูท้ ี่ จะต้องออกจากตาแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับ
การเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ
วาระการดารงตาแหน่งวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2557 จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
2. นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วาระการดารงตาแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
3. ดร. วิชญะ
เครื องาม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่
วาระการดารงตาแหน่ ง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่ า นกลับ เข้า มาดารงตาแหน่ ง กรรมการของบริ ษ ทั ฯ ต่อ ไปอี ก วาระ
หนึ่ ง เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการด้วยดี
ตลอดมา และเพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุน้
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หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :

คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ จึงได้แนบประวัติของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
อีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
พิจารณาแล้วซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ี เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบก าหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั และดารง
ตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ
วาระการดารงตาแหน่งวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2557 จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
2. นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วาระการดารงตาแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
3. ดร. วิชญะ
เครื องาม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่
วาระการดารงตาแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ทั้งนี้ บุ ค คลที่ ได้รั บการเสนอชื่ อดัง กล่าวทั้ง 3 ท่ านได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของ
คณะกรรมการบริ ษ ัท แล้ว เห็ น ว่า มี คุ ณ สมบัติ ที่ เ หมาะสม และประสบการณ์ อ ัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุ ร กิ จของบริ ษทั ฯ และบุ คคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูม้ ี ความรู ้
ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการบริ ษทั ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทางการที่เกี่ยวข้อง
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 7 เรื่องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรอืน่ ๆ
(ถ้ ำมี) ประจำปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 กล่าวไว้วา่ “ห้ามมิให้
บริ ษ ัท จ่ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น อื่ น ใดให้ แ ก่ ก รรมการ เว้น แต่ จ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทน
ตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามมติ ของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
และตามข้อ บัง คับของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 30 กรรมการมี สิท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษ ัท ฯ
ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อ
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

วางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น อาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษทั ฯ
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนโดยค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้อ งกับ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียง
กัน ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ผลการปฏิบตั ิงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ โดยรวมแล้ว จึ ง เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสาหรับปี 2560 (ปี ที่เสนอ) เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
กรรมกำร

ค่ำตอบแทนประจำปี 2560 (บำท)
ค่ำตอบแทน ค่ ำเบีย้ ประชุม โบนัส/
รำยเดือน
รำยครั้ง
บำเหน็จ

ค่ำตอบแทนประจำปี 2559 (บำท)
ค่ำตอบแทน
ค่ำเบีย้
โบนัส/
รำยเดือน
ประชุ มรำย บำเหน็จ
ครั้ง

1) คณะกรรมกำรบริษทั
 ประธานกรรมการ
80,000
10,000
× 80,000
10,000
×
 รองประธานกรรมการ
50,000
10,000
× 50,000
10,000
×
 กรรมการ
20,000
10,000
× 20,000
10,000
×
2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
50,000
10,000
× 50,000
10,000
×
 กรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
× 20,000
10,000
×
3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
10,000
×
10,000
×
ค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000
×
10,000
×
4) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
10,000
×
10,000
×
 กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
10,000
×
10,000
×
5) คณะกรรมกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยง
 ประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
10,000
×
10,000
×
 กรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
10,000
×
10,000
×
หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบั กรรมการตามตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสู งสุ ดเพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
2. สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อตั ราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปี ก่อน เนื่ องจากทางบริ ษทั ฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อตั รา
เดิมอยู่
3. สาหรับคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กบั กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดโดยไม่จากัด
จานวนครั้งต่อปี
4. กรรมการบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารและได้รับเงินเดือนประจาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :

พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นพิจ ารณาอนุ ม ัติ การก าหนด
ค่ า ตอบแทนและค่ า เบี้ ยประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง ประจาปี 2560
สาหรับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กบั กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมโดยไม่จากัดจานวน
ครั้งต่อปี เพื่อสะท้อนกับสภาพแวดล้อมที่ กรรมการต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ มากขึ้นและให้เกิ ด
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คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

ประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
และประธานคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยแต่ ละชุ ดไปด าเนิ นการจัด สรร ก ากับ ดู แ ล ควบคุ ม
การจ่ายเบี้ยตามความเหมาะสมต่อไป
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม

วำระที่ 8 เรื่องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งบัญ ญัติ ว่ า
“ให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี แต่ ง ตั้ งผู ้ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี และในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิม
อีกก็ได้” และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 37 (5) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนค่าตอบแทนทุกปี
สาหรับปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการสอบราคาเพื่อคัดเลือกผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต และ
แต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี 2559
มีผลการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบจึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2560โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อและสำนักงำนสอบบัญชี
เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2560
2. รำยชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549
2) นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624
3) นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977
4) นายนริ นทร์ จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593
3. ค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2560
เห็ น สมควรเสนอก าหนดค่า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2560 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย
เป็ นเงินจานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100,000 บาท
ปี 2560 (บาท)
บริ ษทั

ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส
ไตรมาส

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง
บจ.เซเว่น ไวร์
รวมทั้งสิ้น

327,500
30,000

รวม 3
ไตรมาส
982,500
90,000

ค่าสอบ
บัญชี
867,500
110,000
2,100,000

ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบทาน 3 ไตร
ค่าสอบ
มาส
ทาน
รวมทั้งสิ้ น
แบบ 56-1
รวม 3
ไตรมาส
และ 56-2
ไตรมาส
50,000 1,900,000 215,000 645,000
200,000 25,000
75,000
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ค่าสอบ
บัญชี
1,140,000
75,000
1,975,000

ค่าสอบ
ทาน
แบบ 56-1
และ 56-2
40,000
-

รวม
ทั้งสิ้ น
1,825,000
150,000
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่ เรี ยกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่ จ่ายจริ ง
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พกั
(ในกรณี ที่ตอ้ งเดินทางไปพักค้างคืน) เป็ นต้น
4. ควำมสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่ อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ย่อย ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึ งมี
ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
5. กำรให้ บริกำรบริษัทอืน่
บริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จากัด ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560 ของ
บริ ษทั ย่อย จานวน 1 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
ทั้งนี้ บริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่องจึงมี
ความเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: พิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุ ณวุฒิ คุ ณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีที่เสนอเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ เป็ นที่
ยอมรับในวงการธุรกิจ จึงมีมติเห็นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุมตั ิจานวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่
ได้นาเสนอข้างต้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:
พิจารณาแล้ว เห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็ นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบี ยน 2785 หรื อ นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชัชวาลย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 6549 หรื อ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรื อ
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 หรื อนายนริ นทร์ จูระ
มงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบี ยน 8593 แห่ ง บริ ษทั แกรนท์ ธอน ตัน จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย พร้ อ มทั้ง ก าหนดค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,100,000 บาท และ
ขอให้ประชุมพิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ หากบริ ษทั แกรนท์
ธอนตัน จากัด จาเป็ นต้องจัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับ
อนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูอ้ นุ มตั ิค่าสอบทานงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่อาจเกิ ดขึ้นระหว่างปี
ด้วย
คะแนนเสี ยงสำหรับกำรลงมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 9 เรื่องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามมติ ที่ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2556 เมื่ อ วันที่ 26 มี นาคม พ.ศ. 2556 อนุ มตั ิ
การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิ เนี ยริ่ ง จากัด
(มหาชน) รุ่ นที่ 4 หรื อ (“GEN-W4”) ซึ่งหมดอายุต้ งั แต่วนั ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และพ้น

หน้าที่ 8

หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:

คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ:

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

สภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด
ดังนี้
• จานวนหุ ้นที่ รองรับการใช้สิทธิ 1,327,187,433 หุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ 0.85 บาท)
โดยการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1,327,187,433 หน่วย (ไม่คิดมูลค่าให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ฯ) ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยอัตราการใช้สิทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิจานวน 1 หน่วย ต่อสามัญในราคาหุน้ ละ 1.20 บาท
• เมื่อวันที่ 9 มิ ถุนายน พ.ศ. 2559 (วันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย) มีการใช้สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน)
รุ่ นที่ 4 หรื อ (“GEN-W4”) จานวน 407 หน่วย จานวนหุน้ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ 407 หุน้
• จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ไ ด้ใช้สิท ธิ จานวน 1,327,187,026 หน่ ว ย โดยมี
จานวนหุ ้น สามัญ รองรั บ การใช้สิท ธิ ค งเหลื อ 1,327,187,026 หุ ้น บริ ษ ัท ฯ จึ ง ต้อ ง
ดาเนินการยกเลิกหุน้ จานวนนี้
พิ จ ารณาเห็ น สมควรด าเนิ น การยกเลิ ก จ านวนหุ ้ น สามัญ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ค งเหลื อ
1,327,187,026 หุน้ ภายหลังการยกเลิกจานวนหุน้ สามัญที่รองรับ ดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะมีหุ้น
คงเหลือดังนี้
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ทุนจดทะเบียน (เดิม)
จานวน
5,856,554,582.75 บาท
ทุนชาระแล้ว
จานวน
4,728,445,610.65 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ ที่ชาระแล้ว จานวน
5,562,877,189.00 หุน้
ณ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เมื่อหักจานวนหุน้ จากโครงการซื้อหุน้ คืนเพื่อบริ หารทาง
การเงิน จานวน 165,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.85 บาท รวมเป็ นมูลค่า
140,250,000 บาท ทาให้ ณ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ทุนจดทะเบียน
จานวน
5,716,304,582.75 บาท
ทุนชาระแล้ว
จานวน
4,588,195,610.65 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ ที่ชาระแล้ว จานวน
5,397,877,189.00 หุน้
ซึ่งภายหลัง มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
มีทุนจดทะเบียน (ใหม่ ) จำนวน
4,588,195,610.65 บำท
ทุนชำระแล้ ว
จำนวน
4,588,195,610.65 บำท
แบ่ งเป็ นหุ้นทีช่ ำระแล้ ว จำนวน
5,397,877,189.00 หุ้น
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 10 เรื่องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับกำรลดทุนจด
ทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกจานวนหุน้ สามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,327,187,026
หุน้ ซึ่งภายหลังการยกเลิกจานวนหุน้ สามัญที่รองรับดังกล่าวบริ ษทั ฯ จะมีหุน้ คงเหลือดังนี้
ทุนจดทะเบียนใหม่
จำนวน
4,588,195,610.65 บำท
ทุนชำระแล้ ว
จำนวน
4,588,195,610.65 บำท
แบ่ งเป็ นหุ้นทีช่ ำระแล้ ว จำนวน
5,397,877,189.00 หุ้น
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พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:

4,588,195,610.65 บาท (สี่ พนั ห้าร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อย
สิ บบาทหกสิ บห้าสตางค์)
5,397,877,189.00 หุน้
(ห้าพันสามร้อยเก้าสิ บเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้อยแปดสิ บเก้าหุน้ )
0.85 บาท (แปดสิ บห้าสตางค์)

:

5,397,877,189.00 หุน้

หุน้ บุริมสิทธิ
:
คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ:

(ห้าพันสามร้อยเก้าสิ บเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้อยแปดสิ บเก้าหุน้ )

-ไม่มีวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 11 พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
การเปิ ดวาระอื่ นๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถาม หารื อ และ/หรื อให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ แก่
คณะกรรมการและ/หรื อฝ่ ายจัดการในการดาเนิ นธุ รกิ จนอกเหนื อจากเรื่ องที่ เสนอไว้เป็ น
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดีหากเป็ นกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นประสงค์ให้มีการพิจารณา
และลงมติในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตาม
เงื่ อนไขของกฎหมายซึ่ งก าหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้
นับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ า ยได้ท้ ังหมด จะขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้"
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเปิ ดวาระนี้ ไว้เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซกั ถามและ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
โดยไม่มีการลงมติแต่หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไข
ของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น
ในการนี้ บริ ษทั ฯ จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่ านผูถ้ ื อหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ในวัน พฤหัสบดี ที่
27 เมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รี สอร์ ทเลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์
ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่สามารถ
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะสามารถดู
ข้อมูลได้ตามเอกสารที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมและ
หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข (เอกสารที่ ส่ ง มาด้ว ยล าดับ ที่ 8) หรื อ สามารถ Download หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ขได้จ าก
www.gel.co.th และส่ งมอบหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริ ษทั ฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวัน
ประชุมจักขอบคุณยิง่
อนึ่งบริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 (Record Date) ในวันอังคารที่ 4
เมษายน พ.ศ. 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
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หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการของ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศข้างต้นที่จดั ส่งมายัง
ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกันนี้ เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในฐานะกรรมการบริ ษทั ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิดหรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
หากผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดมี ความประสงค์ให้บริ ษทั ฯจัดส่ งรายงานประจาปี 2559ในรู ปแบบของหนังสื อกรุ ณาแจ้งมายัง
บริ ษทั ฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-501-2020 ต่อ 775 และ 333โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134
โดยมติของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

(นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒั น์)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

(ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุ มใน
เว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท ฯที่ www.gel.co.th ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 24 มี น าคม พ.ศ. 2560 และเพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม เป็ นไปอย่ า ง
มีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯ ขอ
ความร่ วมมือจากท่านผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติกรุ ณาส่ งคาถามต่อบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯ จะได้สรุ ปคาถาม
และคาตอบเป็ นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าใจทัว่ กัน
2. เพื่อเป็ นการรณรงค์ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย บริ ษทั ฯ ของดการเลี้ยงอาหารกลางวัน และงดการแจก
ของชาร่ วย อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยมอาหารว่างไว้บริ การผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
3. บริ ษทั ฯได้พิจารณาเลือกสถานที่ ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในท้องที่ อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ ใน
จังหวัดปทุมธานี ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ ือหุน้ ที่จะมาเข้าร่ วมประชุม เพื่อสนับสนุนแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ

หน้าที่ 11

