หนังสื อบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหน่่ง
1. ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
ตาแหน่งปั จจุบนั

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒั น์
: 39 ปี
: 28/118 หมู่ที่ 8 แขวงบางแค เขตจอมทอง
กรุ งเทพมหานคร
: กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
: ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558
: 4 ปี 2 เดือน
: 3.80% ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
: ไม่มี

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
คุณวุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาโท M.Sc. in Engineering Business Management, Warwick University, UK
: ปริ ญญาตรี B.S. in Business Administrative, Walter A. Hass School of Business, University of California
at Berkeley
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2560-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จากัด
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั
General Engineering Mauritius Limited
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียนริ่ ง จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร /
กรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2549-ปั จจุบนั
กรรมการ
Siam Rubber Industry Co.,Ltd
2557-2558
กรรมการ
บริ ษทั เวิลด์ไวร์ โปรเซสซิ่ง จากัด
2554-2556
President
Millcon Steel Industries Plc.
2555-2556
กรรมการ
Million Miles Co.,Ltd
2552-2556
President
Millcon Burapa Co.,Ltd
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหน่่ง
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น :
จำนวน

บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

กิจกำรอื่น
(ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน
กัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

-

-ไม่มี-

4

-ไม่มี-

หมายเหตุ :
2560 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ

บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์ จากัด
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
General Engineering Mauritius Limited
Siam Rubber Industry Co., Ltd

สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม :

ปี
2560

ปี
2559

ปี
2558

ปี
2560

ปี
2559

ปี
2558

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ ำตอบแทน
ปี
ปี
ปี
2560 2559 2558

8/8

6/8

9/9

11/12 11/12

7/7

2/2

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

1/1

2/2

คณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลควำมเสี่ ยง

กำรประชุ มสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี
2560

ปี
2559

ปี
2558

ปี
2560

ปี
2559

ปี
2558

2/2

1/1

2/2

1/1

1/1

1/1

ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ : -ไม่มีกำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบัน
หรื อในช่ 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)

-ไม่เป็ น-

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่มี-
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหน่่ง
2. ชื่อ-สกุล
: ดร.ธวัช อนันต์ธนวนิช
อายุ
: 39 ปี
ที่อยู่
: 121/5 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ตาแหน่งปั จจุบนั
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
: ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
: ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
: ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 4 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิกำรศ่กษำ:
: ปริ ญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of California, Berkeley, CA
: ปริ ญญาโท วิศวกรรมโยธา University of California, Berkeley, CA
: ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร :
อบรมหลักสูตร DAP รุ่ นที่ 105/2013
อบรมหลักสูตร DCP รุ่ นที่ 193/2014
อบรมหลักสูตร RCL รุ่ นที่ 3/2016
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์ จากัด
2558-ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
2558-ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั
General Engineering Mauritius Limited
2556-ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั /
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียนริ่ ง จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร/
กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
2558-ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)
2557 - 2558
กรรมการ
Millcon Engineering Limited
2557 - 2558
กรรมการ
Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
2556 - 2558
กรรมการ
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จากัด
2556 - 2558
กรรมการ
บริ ษทั เวิลด์ไวร์ โปรเซสซิ่ง จากัด
2552 - 2556
Project Director
U and O Corporation, Ltd., Bangkok, Thailand
2550 - 2552
Senior Engineer
AMEC Geomatrix Consultants, Inc.,
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น :
จำนวน

บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

กิจกำรอื่น
(ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน
กัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

-

กรรมการ

4

-ไม่มี-

หมายเหตุ :
2556 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)

2560-ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จากัด
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
General Engineering Mauritius Limited

สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
7/8

6/8

9/9

11/12

12/12

5/7

กำรประชุ มสำมัญ

คณะกรรมกำรกำกับดูแล
ควำมเสี่ ยง
2/2

2/2

2/2

ผู้ถือหุ้นประจำปี
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

1/1

1/1

1/1

ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ : -ไม่มีกำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบัน
หรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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-ไม่เป็ น-ไม่เป็ น-ไม่มี-
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหน่่ง
3. ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่

ตาแหน่งปั จจุบนั
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: นายวิรัช มรกตกาล
: 50 ปี
: 36/22 ซอย อารี ย4์ ถนน พหลโยธิน
แขวง สามเสนใน เขต พญาไท
กรุ งเทพมหานคร
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
: ไม่มี
: ไม่มี
: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2558
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (แทนดร.อิทธิพล เดี่ยววณิ ชย์
ที่ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
: 2 ปี 5 เดือน

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา :
: Master of Business Administration in Management Science, Virginia Polytechnic Institute and State University
: สถิติศาสตร์บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร :
Advanced Audit Committee Program (AACP)
Director Certification Program (DCP)
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน :
2559 – ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
สายวาณิ ชธนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

2558 –ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ต้นไร้ขอ้ จากัด

2557 –ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั อักษรเอ็ดดูเคชัน่ จากัด (มหาชน)

2552 – 2558

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษทั กรุ งไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น :
บริษัทจดทะเบียน
ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

จำนวน

กิจกำรอื่น
(ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน
กัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

1**

-ไม่มี-

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายวาณิ ชธนกิจ
ธุรกิจขนาดใหญ่ / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2*

หมายเหตุ :
*2559 – ปั จจุบนั
2557 -ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายวาณิ ชธนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**2558 –ปั จจุบนั

กรรมการ

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อักษรเอ็ดดูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ต้นไร้ขอ้ จากัด

สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบริษัท

กำรประชุ มสำมัญ

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดี

ผู้ถือหุ้นประจำปี

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

6/8

7/8

2/8

2/2

1/1

1/1

6/6

6/10

-*

1/1

1/1

-*

หมายเหตุ - * ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เป็ นต้นไป
ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ : -ไม่มีกำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบัน
หรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2.เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
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กำรสรรหำกรรมกำรและกำรแต่ งตั้ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตาแหน่ งหนึ่ งในสามตามอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจานวน 1ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ใหม่ได้ ทั้งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดอยูใ่ นข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ใน
กรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมกาที่จะพึง
มีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานกรรมการเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ ง
มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ถือโดยผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาหนดจานวนครั้งสู งสุ ดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่ อง
ของอายุ แต่บริ ษทั ฯจะคานึงถึงเวลา ความรู ้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นสาคัญ
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