บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
หนังสื อเชิญประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.30 น.
ณ ห้ องโฮลอินวัน 1 โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บำงกอกกอล์ ฟคลับ
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

หนังสื อบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

วันที่ 29 มีนาคม2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
เอกสารที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
2. รายงานประจาปี 2561และงบการเงินสาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(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)
คณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั เจนเนอรั ล เอนจิ เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี มติ ให้จัดการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29เมษายน 2562เวลา 14.30 น.ณ ห้องโฮลอินวัน 1 โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก
กอล์ฟคลับ เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 เรื่ องประธำนแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมรับทรำบ
วำระที่ 2 เรื่ องพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
บริ ษทั ฯ ได้จัด ท ารายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ าปี 2561ซึ่ งประชุ ม เมื่ อวัน ที่ 24
เมษายน 2561แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมดังกล่าว โดยได้จดั ส่ งให้กระทรวง
พาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด พร้ อมทั้งเผยแพร่ ผ่านเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.gel.co.th แล้ว ทั้งนี้ได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญ
ประชุม ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน2561รายละเอียดตามที่เอกสารที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 1
ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562พิจารณารับรอง โดยบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่
รายงานการประชุ ม ดังกล่าวทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ แล้ว พร้ อมกับ หนังสื อเชิ ญ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2562โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 1
คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ:
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

หน้าที่ 2

หนังสื อบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

วำระที่ 3 เรื่ องพิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561ซึ่งปรากฎอยูใ่ นรายงาน
ประจาปี 2561ของบริ ษทั ฯ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 และให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อรับทราบ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2561 ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ:
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วำระที่ 4 เรื่ องพิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั (มหาชน)จากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 40 ได้กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการทางบแสดงฐานะการเงิ นและงบ
กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุ น สาหรับปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม2561 โดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษ ัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด และได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้วโดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2561ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 5 เรื่ องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรงดจัดสรรเงินกำไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ
43 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสารองนี้ จะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน
อนึ่งบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี เงิ น ได้และสารองตามกฎหมายและบริ ษ ัท ฯ ต้องไม่ มีข าดทุ น สะสม ทั้งนี้ ให้
สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯในอนาคต” และการจ่ายเงิน
ปั นผลจะจ่ายให้ตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆกัน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรสุทธิ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561โดย
มีรายละเอียดดังนี้
(1) การงดจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(2)การงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

หน้าที่ 3

หนังสื อบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

วำระที่ 6 เรื่ องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่ รบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ
ข้อ16 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนั้นจะต้องออกจากตาแหน่งโดยกรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ น
ผูท้ ี่จะต้องออกจากตาแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562บริ ษทั ฯมี กรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นายโสภณ
ผลประสิ ทธิ์
กรรมการอิ ส ระ/รองประธานกรรมการบริ ษั ท /
ประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
วาระการดารงตาแหน่งวันที่ 21 เมษายน 2559 จนถึง
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
รวมการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
เป็ นจานวน8 ปี 1 เดื อน 25วัน (นับรวมวาระการดารง
ตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนด
อ อ ก จ ากต าแ ห น่ ง ต าม วาระ ก ล บั เข า้ ม าด าร ง
ตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง
ในครั้ งนี้ ด้วย)
2.นางพรรณี
จารุ สมบัติ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งวันที่ 21เมษายน 2559 จนถึ ง
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
รวมการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
เป็ นจานวน 7 ปี 10เดือน 28วัน (นับรวมวาระการดารง
ตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนด
อ อ ก จ ากต าแ ห น่ ง ต าม วาระ ก ล บั เข า้ ม าด าร ง
ตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง
ในครั้ งนี้ ด้วย)
3. นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ ห าร/กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
วาระการดารงตาแหน่ ง วันที่ 21เมษายน 2559จนถึ ง
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
รวมการด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการบริ ษั ท เป็ น
จานวน 7 ปี 11 เดื อน 18 วัน (นับรวมวาระการดารง
ต าแหน่ ง ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งกรรมการที่ ค รบ
ก าหนดออกจากต าแหน่ ง ตามวาระกลับ เข้า มา
ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษ ทั ฯ ต่อ ไปอี ก
วาระหนึ่ งในครั้ งนี้ ด้วย)
จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่ า นกลับ เข้า มาดารงตาแหน่ ง กรรมการของบริ ษ ทั ฯ ต่อ ไปอี กวาระหนึ่ ง
หน้าที่ 4
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :

คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา
และเพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู ้
ถือหุน้
ทั้งนี้ จึงได้แนบประวัติของผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อ เพื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั
อีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น เสนอวาระและเสนอรายชื่ อบุ ค คลเข้ารั บ การพิ จารณาเลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–30พฤศจิกายน2561ซึ่ งไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
พิจารณาแล้ว (ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยในกรณี น้ ี ) เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3
ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั และดารงตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
โดยมีรายชื่อดังนี้
1.นายโสภณ
ผลประสิ ทธิ
กรรมการอิ ส ระ /รองประธานกรรมการบริ ษั ท /
ประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
2. นางพรรณี
จารุ สมบัติ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ ห าร/กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ทั้ง นี้ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ดังกล่ าวทั้ง 3 ท่ า นได้ผ่ านกระบวนการกลั่น กรองของ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์
ต่อการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบุ คคลดังกล่าวข้างต้นเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนดรวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะ
เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 7 เรื่ องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรอื่นๆ
(ถ้ ำมี) ประจำปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญ ญัติ บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิ ให้
บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรค
หนึ่ งให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม”
และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯในรู ปของ
เงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ต อบแทนในลักษณะอื่ น ตามที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลัก เกณฑ์ แ ละจะก าหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรื อจะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่า จะมี ก าร
หน้าที่ 5
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เปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริ ษทั ฯ
ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนโดยค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้อ งกั บ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ผลการปฏิ บัติ ง านและภาระหน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิ จโดยรวมแล้วจึ งเห็ นสมควรเสนอต่อที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562
ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสาหรับปี 2562 (ปี ที่เสนอ) เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
กรรมกำร

ค่ำตอบแทนประจำปี 2561(บำท)
ค่ำตอบแทนประจำปี 2562(บำท)
ค่ำตอบแทน ค่ ำเบีย้ ประชุ ม โบนัส/ ผลประโยชน์ ค่ำตอบแทน ค่ ำเบีย้ ประชุม โบนัส/ ผลประโยชน์
อื่นๆ
รำยเดือน
รำยครั้ง
บำเหน็จ
อื่นๆ
รำยเดือน
รำยครั้ง
บำเหน็จ

1) คณะกรรมกำรบริษทั
80,000
• ประธานกรรมการ
50,000
• รองประธานกรรมการ
20,000
• กรรมการ
2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
50,000
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
• กรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
-ไม่ ม-ี
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
-ไม่ ม-ี
• กรรมการสรรหาและพิจารณา

10,000
10,000
10,000

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

80,000
50,000
20,000

10,000
10,000
10,000

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

10,000
10,000

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

50,000
20,000

10,000
10,000

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่ ม-ี

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่ ม-ี

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ค่าตอบแทน
4) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
-ไม่ ม-ี
-ไม่ ม-ี
10,000
-ไม่มี-ไม่มี10,000
-ไม่มี• ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
-ไม่ ม-ี
-ไม่ ม-ี
10,000
-ไม่มี-ไม่มี10,000
-ไม่มี• กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
5) คณะกรรมกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยง
-ไม่ ม-ี
-ไม่ ม-ี
10,000
-ไม่มี-ไม่มี10,000
-ไม่มี• ประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
-ไม่ ม-ี
-ไม่ ม-ี
10,000
-ไม่มี-ไม่มี10,000
-ไม่มี• กรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบั กรรมการตามตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสู งสุ ดเพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริ ษทั ที่ดารง
ตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารและได้รับเงินเดือนประจาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
2. สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อตั ราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปี ก่อน เนื่ องจากทางบริ ษทั ฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อตั ราเดิมอยู่

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :

คะแนนเสียงสำหรับกำรลงมติ :

พิ จ ารณาแล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การก าหนด
ค่ า ตอบแทนและค่ า เบี้ ยประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี และ
คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง ประจาปี 2562
วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ ำสองในสำมของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม

หน้าที่ 6

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

วำระที่ 8 เรื่ องพิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งบัญ ญัติ ว่า “ให้ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษ ัท ฯ ทุ ก ปี และในการแต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี แ ละแต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี ค นเดิ ม อี ก ก็ ได้”และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 37 (5) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และกาหนค่าตอบแทนทุกปี
สาหรับปี 2562บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการสอบถามราคาเพื่อคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และ
แต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาแล้วเห็ น ว่า
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัดซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2561มีผล
การปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบจึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น พิ จารณาแต่ งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประจาปี 2562โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่ อและสำนักงำนสอบบัญชี
เห็ นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2562
2. รำยชื่ อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรื อ
2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรื อ
3) นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรื อ
4)นายนริ นทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593
3. ค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2562
เห็นสมควรเสนอกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นเงิน
จานวนทั้งสิ้นไม่เกิน3,450,000 บาท
บริษัท

ไตรมาส

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
จากัด (มหาชน)
ค่าสอบทานงบรวม

ปี 2562
รวม

บริษัท เจนเนอรัลนิปปอน
คอนกรีตอินดัสทรีส์ จากัด

รวมทัง้ สิน้

รวมทัง้ สิน้

ไตรมาส

2,150,000
130,000
20,000
2,300,000
620,000
620,000

350,000

40,000
30,000

350,000
30,000

1,050,000
90,000

380,000
100,000
100,000

1,140,000
300,000
300,000

1,100,000
40,000
20,000
1,160,000
320,000
320,000

75,000
75,000

225,000
225,000

305,000
305,000

530,000
530,000

555,000

1,665,000

1,785,000

3,450,000

ค่าสอบทาน 56-1

บริษัท เซเว่ น ไวร์ จากัด

ค่ าสอบบัญชี

ปี 2661
รวม ค่ าสอบบัญชี
1,050,000

รวมทัง้ สิน้

950,000

2,000,000

120,000

300,000

2,000,000
420,000
420,000

90,000

290,000

380,000
380,000
2,800,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรี ยกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริ ง เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พกั (ในกรณี
ที่ตอ้ งเดินทางไปพักค้างคืน) เป็ นต้น
อนึ่ ง ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายสาหรับบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee) ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยเป็ นจานวนเงิน 294,651.50 บาท
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4. ควำมสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
ผู ้บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ห รื อ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลดัง กล่ า วแต่ อ ย่า งใด จึ ง มี
ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
5. กำรให้ บริกำรบริษัทอื่น
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562ของบริ ษทั
ย่อย จานวน 2 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัดและบริ ษทั เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรี ต
อินดรัสทรี ส์ จากัด
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 7ปี โดยมี
1) นายสมคิดเตียตระกูลผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯระหว่างปี 2555ถึง 2559
2) นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ระหว่างปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (และได้ลาออกจากบริ ษทั
แกรนท์ธอนตัน จากัด)
3) นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 จนถึงปั จจุบนั
จึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดีซ่ ึงจะช่วยให้การตรวจสอบเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: พิ จ ารณาจากหลักเกณฑ์ คุ ณ วุฒิ คุ ณ สมบัติ ข องผูส้ อบบัญ ชี ประสิ ท ธิ ภาพในการท างาน
ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี เห็ นว่า ผูส้ อบบัญชี ที่เสนอเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ความสามารถ เป็ นที่
ยอมรับในวงการธุ รกิ จ จึงมีมติเห็ นชอบให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิจานวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้
นาเสนอข้างต้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:
พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
1) นายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรื อ
2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรื อ
3)นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรื อ
4)นายนริ นทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593
แห่ งบริ ษทั แกรนท์ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย พร้ อมทั้ง
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี สาหรับ ปี บัญชี สิ้นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงิ น
จ านวนทั้ งสิ้ น ไม่ เกิ น 3,450,000 บาท และขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณามอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ หากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด จาเป็ นต้องจัดหาผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตรายอื่ น แทนในกรณี ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตรายดัง กล่ าวไม่ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานงบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
คะแนนเสี ยงสำหรับกำรลงมติ: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
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วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
การเปิ ดวาระอื่ น ๆเพื่ อ ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ได้ซั ก ถามหารื อ และ/หรื อ ให้ ข ้อ เสนอแนะต่ า งๆแก่
คณะกรรมการและ/หรื อฝ่ ายจัดการในการดาเนิ น ธุ รกิ จนอกเหนื อจากเรื่ องที่ เสนอไว้เป็ น
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแต่อย่างไรก็ดีหากเป็ นกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์ให้มีการพิจารณาและ
ลงมติในเรื่ องอื่นๆนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไข
ของกฎหมายซึ่ งกาหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ งแล้วผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้"
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเปิ ดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซกั ถามและ/หรื อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆโดย
ไม่มีการลงมติแต่หากผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของ
กฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น
ในการนี้ บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562ในวันจันทร์ ที่29เมษายน
2562ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ ห้องโฮลอินวัน 1โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับเลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตาบล
บางกะดีอาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่สามารถเข้า
ร่ วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระที่ บริ ษทั ฯ เสนอชื่ อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะสามารถดู
ข้อมูลได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมและหนังสื อ
มอบฉันทะแบบข(เอกสารที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 8)หรื อสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะแบบขได้จากwww.gel.co.thและส่ ง
มอบหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริ ษทั ฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมจักขอบคุณยิง่
อนึ่งบริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562ในวันจันทร์ที่25 มีนาคม2562
คณะกรรมการของ บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศข้างต้นที่จดั ส่ งมายังผู ้
ถือหุน้ พร้อมกันนี้เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในฐานะกรรมการบริ ษทั ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน
ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิดหรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์ให้บริ ษทั ฯจัดส่งรายงานประจาปี 2561ในรู ปแบบของซีดีเพิ่มเติมกรุ ณาแจ้งมายังบริ ษทั
ฯที่โทรศัพท์หมายเลข 02-501-2486 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 ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562และเอกสารประกอบการประชุ มในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่
www.gel.co.thตั้งแต่วนั ที่ 29มีนาคม 2562 และเพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบริ ษทั ฯจึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถาม
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หนังสื อบอกกล่ ำวนัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือจากท่านผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติกรุ ณาส่ งคาถามต่อบริ ษทั ฯเป็ นการล่วงหน้า
เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้สรุ ปคาถามและคาตอบเป็ นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้าใจทัว่ กัน
2. เพื่อเป็ นการรณรงค์ตามแนวทางของสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ น ไทย บริ ษ ัท ฯของดการเลี้ ยงอาหารกลางวัน และงดการแจกของช าร่ วย
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯจะจัดเตรี ยมอาหารว่างไว้บริ การผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
3. บริ ษทั ฯได้พิจารณาเลือกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯในจังหวัดปทุมธานี ที่มี
การคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ ือหุน้ ที่จะมาเข้าร่ วมประชุม เพื่อสนับสนุนแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
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