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หนา้ที�1 
 

ที� บร.001/2558 

  วนัที� 3 เมษายน 2558 
 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั  ประจาํปี 2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจาํปี 2557 
 2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2557 และสาํเนางบการเงินประจาํปีสิ3นสุด 
                                        วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3. คาํชี3แจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม 
 4. ขอ้มูลเกี�ยวกับกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอชื�อให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นและนิยาม

กรรมการอิสระ 
 5. ประวติักรรมการที�เสนอชื�อใหไ้ดรั้บการเลือกตั3งแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 6. ขอ้บงัคบัของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงคะแนน 
 7. แผนที�สถานที�จดัประชุม 
 8.     หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข) 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัศุกร์ที� 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งไวโอเลต โรงแรม บางกอก กอลฟ์ สปา  รีสอร์ท 
เลขที� 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพื�อพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี3  

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 ประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 

         บริษทัฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2557 ประชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 และได้
จดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
พร้อมทั3งเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซท ์ www.gel.co.th แลว้โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมที�ส่งใหผู้ถื้อหุน้ (ตาม
รายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1) 

                        ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 25 
เมษายน  2557 ตามที�เสนอ (ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1) 

วาระที� 2  พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

         ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบและรับรองผลการดาํเนินงานของบริษทั
ประจาํปี2557 (ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) 

 



 

หนา้ที�2 
 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิCนสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัทแล้ว 

         ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี
สิ3นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทัแลว้ (ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) 

วาระที� 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2557 

         ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี3  

(1) การจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 5% ของกาํไรสุทธิ เป็นจาํนวนทั3งสิ3น 6,500,000 บาท 
(2)  การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัจดทะเบียนและชาํระแลว้ทั3งหมดจาํนวน 
5,562,876,782 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท (หนึ�งสตางค)์ รวมเป็นเงินทั3งสิ3น55,628,767.82 บาท อตัราเงินปันผลที�เสนอจ่าย
เทียบกบักาํไรสุทธิ ซึ�งการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 22.77 ของกาํไรสุทธิของปี 2557 เป็นจาํนวนเงินเท่ากบั 244,274,818 
บาท  
(3)  กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 30  เมษายน 2558 และใหร้วบรวมรายชื�อตามม.225 
ของพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื�อสิทธิในการรับเงินปันผลประจาํปี 2557 ในวนัที� 6 
พฤษภาคม 2558 (การใหสิ้ทธิดงักล่าวตอ้งรอการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้) 
(4)  กาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลภายในวนั 22 พฤษภาคม 2558 
ในปี2556 บริษทัฯงดจ่ายเงินปันผลเนื�องจาก บริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมทาํใหไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้าม
กฎหมาย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย และ
บริษทัตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั3งนี3 ใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต” และการเงิน
ปันผลจะจ่ายใหต้ามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกนั  

วาระที� 5  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัCงกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและพจิารณาเลอืกกรรมการที�

ออกตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ กรรมการที�ตอ้งออกเนื�องจากครบวาระมีอยู ่3 ท่าน คือ 

1) นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลววิฒัน์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
2) ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3) ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์  กรรมการ 

จึงเห็นสมควรแต่งตั3งใหบุ้คคลทั3ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากเห็นวา่
บุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และไม่
มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั3 งให้เป็นกรรมการบริษทัของสํานักคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ทางการที�เกี�ยวขอ้ง (ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5) 
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วาระที� 6   พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 

         ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2558ในอตัราดงันี3  

ค่าตอบแทนรายเดือน    

1)  คณะกรรมการบริษทั ปี 2558 ปี 2557  
� ประธานกรรมการ 80,000 80,000 บาท/เดือน 
� รองประธานกรรมการ 50,000 50,000 บาท/เดือน 
� กรรมการ  20,000 20,000 บาท/เดือน 

2)  คณะกรรมการตรวจสอบ    
� ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 บาท/เดือน 
� กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 บาท/เดือน 

ค่าเบี3ยประชุมรายครั3 ง 10,000 10,000 บาท/ครั3 ง 

หมายเหตุ ค่าเบี3ยประชุมรายครั3 งจะจ่ายใหก้บักรรมการที�เขา้ร่วมประชุมในอตัราสูงสุดไม่เกิน 9 ครั3 งต่อปี
โดยกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ การจ่ายค่าตอบแทนใชอ้ตัราเดียวกนักบั
อตัราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื�องจากทางบริษทัเห็นวา่ยงัมีความเหมาะสม จึงใชอ้ตัราเดิมอยู ่

วาระที� 7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัCงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 

                      ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั3งนายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 
หรือนางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศกัดิ_  ฉั�วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 6624 หรือนางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัดิ_  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอน ตนั จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย พร้อมทั3งกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 เป็นเงินรวม 2,370,000 บาท และขอให้ประชุมพิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั หากบริษทั 
แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั จาํเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นแทนในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายดงักล่าวไม่
สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั3งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมที�อาจเกิดขึ3นระหวา่งปีดว้ย 

         ผูส้อบบญัชีจาํนวน 4 รายดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวและเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม (บริษทั แมคทริค จาํกดั) ดว้ยเช่นกนั ทั3งนี3
บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัตั3งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความเห็นขดัแยง้ต่อการเสนอการแต่งตั3งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีขา้งตน้ 

บริษทั 

ปี 2558 ปี 2557 
ค่าสอบทาน 

ค่าสอบ
บญัชี 

ค่าสอบทาน 
แบบ 56-1  
และ 56-2 

รวมทั3งสิ3น 
ค่าสอบทาน 

ค่าสอบ
บญัชี 

ค่าสอบทาน 
แบบ 56-1  
และ 56-2 

รวมทั3งสิ3น 
ไตรมาส รวม ไตรมาส รวม 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง 270,000 810,000 750,000 40,000 1,600,000 220,000 660,000 550,000 40,000 1,250,000 
บจ. เวิลดไ์วร์โปรเซสซิ�ง 15,000 45,000 100,000 - 145,000 15,000 45,000 100,000 - 145,000 
บจ. ซนัเทคเมทลัส์ 75,000 225,000 400,000 - 625,000 60,000 180,000 320,000 - 500,000 
รวมทั3งสิ3น 2,370,000 1,895,000 
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วาระที� 8    พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

          ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายซึ� งไม่ไดส้าํรองไวส้าํหรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ จาํนวน 523,515,020.40 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 
6,380,069,603.15 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,856,554,582.75 บาทโดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 
615,900,024 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาทดงัมีรายละเอียดดงันี3  

  หุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ที�หมดอายตุั3งแต่วนัที� 14 พฤษภาคม 2557 
ตามที�บริษทัไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื3อหุ้นสามญั GEN-W3 จาํนวน 577,868,385 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุ้น ณ.วนัที� 16 พฤษภาคม 2554  โดยอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.066 
หุ้นสามญัในราคาหุ้นละ0.937 บาทนั3น ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื3อหุ้นสามญั GEN-W3 ได้หมดอายุลงตั3งแต่วนัที�  14 
พฤษภาคม 2557 และคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ จาํนวน 577,767,376 หน่วย ซึ�งพน้
สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 ทั3งจาํนวน โดยมีจาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ
คงเหลือ 615,900,024 หุน้ บริษทัจึงตอ้งดาํเนินการยกเลิกหุน้จาํนวนนี3  

วาระที� 9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด

ทะเบียน 

                       ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงันี3  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 5,856,554,582.75 บาท (หา้พนัแปดร้อยหา้สิบหกลา้นหา้แสนหา้หมื�นสี�พนัหา้ร้อยแปด
สิบสองบาทเจ็ดสิบหา้สตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น :      6,890,064,215  หุน้ (หกพนัแปดร้อยเกา้สิบลา้นหกหมื�นสี�พนัสองร้อยสิบหา้หุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ : 0.85 บาท (แปดสิบหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั : 5,562,867,782 หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยหกสิบสองลา้นแปดแสนหกหมื�นเจด็พนัเจ็ดร้อย

แปดสิบสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-   

วาระที� 10     พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้จะสามารถเสนอวาระอื�นๆ 
เพื�อพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ได ้จะตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด 

 คณะกรรมการได้กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัที�18 
มีนาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225  ของพ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 19  มีนาคม 
2558  

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที� ดงักล่าวขา้งตน้  สาํหรับท่านผูถื้อหุ้นที�
ประสงคจ์ะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ขอให้ท่านนาํบตัรประจาํตวัประชาชน มาแสดงเพื�อสิทธิในการเขา้ประชุม ตั3งแต่เวลา  
12.30 น.  



 

หนา้ที�5 
 

  อนึ�งเพื�อความสะดวกหากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั3งบุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนใน
การประชุมครั3 งนี3  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ที�แนบมา พร้อมหลกัฐานแสดงตนใน
การเขา้ร่วมประชุม มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

  คณะกรรมการของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศขา้งตน้ที�
จดัส่งมายงัผูถื้อหุน้พร้อมกนันี3 เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในฐานะกรรมการบริษทัฯ ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวมี
ความถูกตอ้งครบถว้น ไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิดหรือขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

  หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคใ์หบ้ริษทัจดัส่งรายงานประจาํปี 2557 ในรูปแบบของหนงัสือกรุณาแจง้
มายงับริษทัฯที�โทรศพัทห์มายเลข 02-501-2020 ต่อ 776 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 

 
โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 

        (นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลววิฒัน์)                                                                    (ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช) 
          กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม                                                     กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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(สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 1) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

บริษัท  เจนเนอรัล  เอนจิเนียริ�ง  จาํกดั  (มหาชน) 

เวลาและสถานที�ประชุม 

 ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 25 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอก กอลฟ์ สปา รีสอร์ท เลขที� 
99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 

เริ�มประชุมเวลา  14.10  น.  

 นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านพร้อมทั3งแนะนาํคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัที�เขา้ร่วมประชุมแก่ผูถื้อหุน้ทราบ ซึ� งมีรายนามดงันี3  

 กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายโสภณ  ผลประสิทธิ_  ประธานกรรมการ 
2. นายธิติพงศ ์ ตั3งพนูผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
6. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายเขมชาติ  ธีรพงษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. ดร.อิทธิพล  เดี�ยววณิชย ์ กรรมการ  

 จากนั3นนายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ชี3แจงถึงวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนว่าบริษทัฯ ไดแ้จก
บตัรลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในช่วงที�เขา้มาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนน
ในแต่ละวาระนั3น ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ใหใ้ชร้ะบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยไม่ใชร้ะบบสะสมคะแนน ซึ� งวิธีการปฏิบติัในการ
ออกเสียงลงคะแนนซึ�งแบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี3  

1) ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง ใหผู้ถื้อหุน้ที�ไม่เห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่
ละวาระเมื�อไดล้งมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแลว้ใหย้กมือขึ3น โดยจะมีเจา้หนา้ที�เดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อ
หุน้คนนั3น กรณีที�ไม่มีผูถื้อหุน้ยกมือจะถือวา่ผูถื้อหุน้คนนั3นๆ มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ จากนั3นก็จะทาํการ
ประมวลผลคะแนน โดยบริษทัฯ จะนาํคะแนนที�ไม่เห็นชอบดว้ยหรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียงทั3งหมดที�มาประชุม
ในช่วงวาระนั3นๆ  และประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบในแต่ละวาระ 

2) ผูม้าประชุมที�ไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น ให้ผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ� งมีเงื�อนไขให้ออก
เสียงหลงัจากที�ไดรั้บฟังคาํชี3แจงหรือคาํอธิบายในแต่ละวาระแลว้ โดยออกเสียงวิธีการเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง
ส่วนผูรั้บมอบฉนัทะ ที�ผูม้อบฉนัทะไดก้าํหนดการออกเสียงไวล้่วงหนา้ทุกวาระก็ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงตามที�กาํหนดไว ้
ล่วงหนา้ของผูม้อบฉนัทะหรือผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไม่ชดัเจน ก็ให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะออกเสียงไดต้ามที�เห็นสมควร  เช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

 เมื�อไดมี้การออกเสียงลงคะแนนแลว้  ประธานฯจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหที้�ประชุมทราบ 
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 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึ3น พร้อมแจง้ชื�อ นามสกุล ใน
กรณีที�เป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหแ้จง้วา่รับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่านใด จากนั3นใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื�อให้
ที�ประชุมรับทราบและตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว 

 นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษทั วนัที� 21 มีนาคม 
2557 บริษทัมีผูถื้อหุน้ทั3งหมด 10,923 ราย จาํนวน 3,747,769,108 หุน้ มีผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 10,906 ราย จาํนวน 3,720,648,993 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.28 มีผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 17 ราย จาํนวน 27,120,115 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.72 

 โดยการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 นี3  ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 80 ราย 
นับเป็นจาํนวนหุ้นทั3 งสิ3นจาํนวน 1,340,533,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.77 ของจํานวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั3 งหมดจํานวน 
3,747,769,108 หุน้ 

 นายโสภณ ผลประสิทธิ_  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุมไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะ ตวัแทนผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�ไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2557 ในครั3 งนี3และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที�กาํหนดใหห้นงัสือนดัประชุมดงัต่อไปนี3  

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ประชุมเมื�อวันที� 26 มีนาคม 2556 

  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่บริษทัฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั
ประจาํปี 2556  ประชุมเมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที�กาํหนด พร้อมทั3งเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซท ์www.gel.co.th แลว้โดยมีรายละเอียดตาม
สาํเนารายงานการประชุมที�ส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1 

  โดยคณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556
ตามที�เสนอ 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใดขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ประชุมเมื�อ
วนัที� 26 มีนาคม 2556 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ประชุมเมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,340,533,781 100.00 
ไม่เห็นดว้ย   - - 
งดออกเสียง   - - 

วาระที� 2 พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

  ประธานมอบหมายใหด้ร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯในรอบปี 2556  

  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในรอบปี 
2556 ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี3  
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งบการเงินรวม– งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย :ล้านบาท) ปี 2556  ปี 2555  ปี 2554  

สินทรัพยร์วม  4,260.69 1,138.74 1,122.67 

หนี3 สินรวม  569.12 212.94 370.29 

ส่วนของผูถื้อหุน้  3,691.57 925.8 752.38 

 

งบการเงินรวม– งบกาํไร (ขาดทุน) 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2556  ปี 2555  ปี 2554  

รายได้รวม 1,670.34 1,060.54 944.06 

รายไดห้ลกั 1,546.14 882.79 925.35 
รายไดอื้�นๆ 124.20 177.75 18.71 

ค่าใช้จ่ายรวม (1,449.82) (901.22) (1,217.45) 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,258.26) (737.28) (797.12) 
ค่าใชจ่้าย (191.56) (163.94) (420.33) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 220.52 159.32 (273.39) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม 27.88 0.00 0.00 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 10.23 0.00 0.00 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 258.63 159.32 (273.39) 

กราฟแสดงยอดรายได้รวม ปี 2554 - 2556 (งบการเงินรวม) 

 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556  

รายไดร้วม 944.06 1,060.54 1,670.34 

 

กราฟแสดงยอดกาํไรสุทธิ ปี 2554 - 2556 (งบการเงนิรวม) 
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(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556  

กาํไร (ขาดทนุ)สุทธิ (273.39) 159.32 258.63 

  โดยคณะกรรมการเห็นสมควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบและรับรองผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2556 
ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2 ซึ� งไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
2557 ในครั3 งนี3แลว้ 

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉนัทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วีรวรรณ ไดส้อบถามถึงเหตุผลในการซื3อหุ้นสามญัของ
บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ซึ� งมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ชี3 แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกัดมี
สินทรัพยคื์อ ที�ดินซึ� งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) และมีศกัยภาพที�จะสร้างโอกาสในการสร้างโรงงานและ
สามารถขอ BOI ในอนาคต เนื�องจากบริษทัมีแผนการขยายตลาดเสาเข็มไปยงัภาคตะวนัออก รวมทั3งบริษทั ซันเทค เมทลัส์ 
จาํกดัยงัมีผลประโยชน์ทางภาษี (Tax shield) เนื�องจากมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 

  ทั3งนี3การดาํเนินงานที�ผา่นมาของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื�องจากไม่มีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจ ทาํใหค้วามสามารถในการซื3อหรือต่อรอง เศษเหล็กเพื�อมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตมีนอ้ย
มากการใชป้ระโยชน์จากเครื�องมือ เครื�องจกัรมีนอ้ยมาก จึงทาํให้กิจการขาดทุนหากบริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอปัญหา
สภาพคล่องดงักล่าวก็จะหมดไปและสามารถที�จะดาํเนินการ มีกาํไรไดใ้นอนาคต ดงันั3นบริษทัจึงตดัสินใจเขา้ไปลงทุนในบริษทั 
ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดับนราคาประเมิน นอกจากนี3บริษทัยงัมีกรรมการที�เป็นผูท้รงคุณวุฒิและเป็นผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องอุตสาหกรรม
เหล็กและเป็นผูที้�ศึกษาและเขา้ใจภาพรวม ตลอดจนการดาํเนินกิจการในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอยา่งดี คือ ดร.อิทธิพล เดี�ยว
วณิชย ์

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉันทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วีรวรรณ ไดส้อบถามถึงเหตุผลที�บริษทัมั�นใจว่าจะ
สามารถบริหาร Suntechใหมี้กาํไรไดใ้นอนาคต ในขณะที�ภาพรวมอุสาหกรรมเหลก็มีแนวโนม้ขาดทุนอยา่งมาก 

  นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3แจงเพิ�มเติมว่า ในอุสาหกรรมเหล็กนั3น 
บริษทัที�มีผลการดาํเนินงานขาดทุนส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจที�อยู่กลางนํ3 า โดยบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั เป็นธุรกิจที�อยู่ตน้นํ3 า 
ดาํเนินธุรกิจยอ่ยเศษเหลก็เพื�อส่งขายให้โรงหลอม ซึ� งตลาดในประเทศยงัคงมีความตอ้งการ และปัจจุบนัยงัคงตอ้งมีการนาํเขา้
เศษเหล็กจากต่างประเทศ ดงันั3นบริษทัจึงเล็งเห็นว่าธุรกิจของ Suntech ยงัสามารถเติบโตไดอี้กในอนาคต ประกอบกบับริษทั
เลง็เห็นถึงศกัยภาพของที�ดินซึ� งเป็นที�ตั3งของ Suntechในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ในการก่อสร้างโรงงานเพื�อ
ขยายตลาดเสาเขม็ไปยงัพื3นที�ภาคตะวนัออก ซึ� งเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

  ปัจจุบนัโรงงานของบริษทัตั3งอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี จึงมีขอ้จาํกดัดา้นตน้ทุนค่าขนส่งและมีความสามารถในการ
แข่งขนัน้อย ดงันั3นบริษทัจึงตอ้งการที�ดินดงักล่าวเพื�อทาํการก่อสร้างโรงงานและขยายตลาดไปยงัพื3นที�ดงักล่าว นอกจากนี3
บริษทัมีแผนการที�จะทาํธุรกิจวสัดุก่อสร้างที�บริษทัใช้เป็นวตัถุดิบเพื�อสนับสนุนการผลิตสินคา้ของบริษทั โดยอยู่ระหว่าง
การศึกษา 

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉนัทะจากพ.ญ.กนกแกว้วีรวรรณ ไดส้อบถามถึงเหตุผลที�บริษทัลงทุนซื3อที�ดินใน
จงัหวดัปทุมธานี ซึ� งมีจาํนวนเงินลงทุนประมาณ 1,000 ลา้นบาท 

  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชี3แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัมีแบรนด ์GEL ซึ� งเป็นที�รู้จกั
ในวงการก่อสร้างของไทย ในเบื3องต้นบริษัทสามารถลดต้นทุนและเพิ�มกําลังการผลิตโดยที�ยงัไม่ลงทุน ทาํให้บริษัทมี
ความสามารถในการแข่งขนัเพิ�มมากขึ3นและมีผลประกอบการที�ดีขึ3นในปีที�ผา่นมา พร้อมทั3งมีกระแสการตอบรับจากลูกคา้และ
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พนัธมิตรทางธุรกิจเป็นอยา่งดี ทาํใหบ้ริษทัมีคาํสั�งซื3อสินคา้เตม็กาํลงัการผลิต จึงไม่สามารถรับงานเพิ�มได ้นอกจากนี3บริษทัไดมี้
การเจรจาเพื�อกาํหนดกรอบปริมาณการสั�งซื3อสินคา้กบักลุ่มบริษทัพฒันาองัสังหาริมทรัพยใ์นระยะเวลา 3-5 ปี ดงันั3นบริษทัจึง
ตดัสินใจที�จะลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ�มขึ3นบนพื3นที� 2 แห่ง คือ ปทุมธานีและชลบุรี และมีความคาดหวงัวา่หากบริษทัมีบุคลากร
ที�พร้อม สามารถทาํงานไดเ้ร็วขึ3นและมีคุณภาพดีขึ3น และมีตลาดที�พร้อม จะทาํให้บริษทัเติบโตไดอ้ย่างย ั�งยืนในอนาคต จึง
ตดัสินใจลงทุนพร้อมกนัทั3งสองแห่ง ซึ� งอยูร่ะหวา่งการศึกษา 

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉนัทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วีรวรรณ ไดส้อบถามวา่จะซื3อที�ดินเพิ�มเติมอีกหรือไม่ 

  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชี3แจงต่อที�ประชุมว่า ในขณะนี3บริษทัยงัไม่มีแผนการซื3อ
ที�ดินเพิ�มเติม 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใดขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2556 และรายงาน
ประจาํปีของคณะกรรมการ 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติรับรองผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2556 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการดว้ย
คะแนนเสียงดงันี3  

� ในวาระนี3 มีผูถื้อหุน้มาเพิ�มขึ3นอีก 3 ราย คิดเป็นจาํนวน 504,202 หุน้ ทาํใหว้าระนี3 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั3งหมดจาํนวน 83 
ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้1,341,037,983 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 35.78 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด 

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย        1,244,186,083  92.78 
ไม่เห็นดว้ย                63,851,900  4.76 
งดออกเสียง                33,000,000  4.73 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิCนสุด 31 ธันวาคม 2556 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัทแล้ว 

  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้อนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิ3นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556ที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2 ซึ� งไดจ้ดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้ไดพิ้จารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในครั3 งนี3แลว้ 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิ3นสุด 31 ธนัวาคม 2556 
ซึ� งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี สิ3นสุด 31 ธนัวาคม 2556 ซึ� งผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,244,186,083  92.78 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง            96,851,900  7.22 



 

หนา้ที�11 
 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับปี 2556 

  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 
2556 เนื�องจากบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 123.47 ลา้นบาท จึงทาํให้ไม่สามารถ
จดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล“ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย และบริษทั
ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั3งนี3 ใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต” และการเงินปันผลจะ
จ่ายให้ตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั ทั3งนี3บริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมทาํให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดต้าม
กฎหมาย  

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉันทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วีรวรรณ ไดส้อบถามว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2556 ไดมี้การพดูคุยกนัในที�ประชุมวา่ ภายหลงัจากการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษทั จะมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ แต่ปัจจุบนับริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่จึงเป็นความผดิพลาดในการบริหารของคณะกรรมการใช่หรือไม่ 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ชี3 แจงต่อที�ประชุมว่า ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2556 ไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน RO จาํนวน 2,552,307,590 หุ้นและ PP จาํนวน 2,500,000,000หุ้น โดย
บริษทัจะตอ้งเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนทั3งหมดให้เสร็จสิ3น จึงจะสามารถลดมูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาท เป็นมูลค่าที�ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.90 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสมไดต้ามกฎระเบียบของกระทรวงพาณิชย ์ดงันั3นเนื�องจาก
บริษทัยงัเสนอขายหุ้นเพิ�มทุน PP ยงัไม่ครบตามจาํนวนคงเหลือ 1,815,000,000 หุ้น จึงยงัไม่จบกระบวนการปรับโครงสร้าง
เงินทุนและยงัไม่สามารถลา้งขาดทุนสะสมได ้

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉันทะจากพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ ไดส้อบถามเพิ�มเติมว่าหากในปีนี3 บริษัท
ดาํเนินการปรับโครงสร้างเงินทุนดงักล่าวเสร็จสิ3น บริษทัจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ชี3แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัจะอยูใ่นเกณฑที์�จะสามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้แต่อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายเงินปันผลอีกครั3 ง 

  นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้3แจงเพิ�มเติมต่อที�ประชุมว่า ใน
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั3น คณะกรรมการไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงานในปี 2556 สิ3นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ซึ� งบริษทั
ยงัคงมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ดงันั3นจึงไม่สามารถจะจ่ายเงินปันผลได ้อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการมีความประสงคที์�จะจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ แต่ก็ตอ้งพิจารณาผลการดาํเนินงานในปี 2557 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2556 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2556ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

� ในวาระนี3 มีผูถื้อหุน้มาเพิ�มขึ3นอีก 9 ราย คิดเป็นจาํนวน 39,459,939 หุน้ ทาํใหว้าระนี3 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั3งหมดจาํนวน 
92 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้1,380,497,922 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.84 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด 

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,342,680,984  97.26 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง            37,816,938  2.74 



 

หนา้ที�12 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติการเลอืกตัCงกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที�ออก

ตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

 นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่กรรมการที�ตอ้งออกเนื�องจากครบวาระมีอยู ่3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 

1) นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายชงก ์รังสิพราหมณกลุ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแต่งตั3 งให้บุคคลทั3ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ� ง 
เนื�องจากเห็นวา่บุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามแต่งตั3งให้เป็นกรรมการบริษทัของสํานกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
และทางการที�เกี�ยวขอ้ง ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 5 ซึ� งไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในครั3 งนี3แลว้ 

 ทั3งนี3 เพื�อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั3งกรรมการ จึงขอเชิญ นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกูร, นายชงก ์
รังสิพราหมณกลุ และนายกฤษฎา เจริญกลกิจ ออกจากหอ้งประชุม 

 ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั3งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตาม
วาระและพิจารณาเลือกกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการเลือกตั3 งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือก
กรรมการที�ออกตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�งโดยที�ประชุมมีมติอนุมติัดงันี3  

1) นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกรูตาํแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,380,497,922  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง    - - 

2) นายชงก ์รังสิพราหมณกลุ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,380,497,922  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง    - - 

3) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ ตาํแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหารดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,380,497,922  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    - - 
งดออกเสียง    - - 



 

หนา้ที�13 
 

นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดเ้รียนเชิญ นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู, นายชงก ์รังสิพราหมณกลุ 

 และนายกฤษฎา เจริญกลกิจ กลบัเขา้หอ้งประชุม 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติเพิ�มจํานวนกรรมการบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน 

  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อที�ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมติัเพิ�มจาํนวนกรรมการบริษทัจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอชื�อ ศ.ดร.บวรศกัดิ_        อุวรรณโณ ตาม
รายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 6 ซึ� งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 
ในครั3 งนี3แลว้ 

  นายสามิตร เหลี�ยวเจริญผูถื้อหุน้ สอบถามถึงเหตุผลในการเสนอชื�อ ศ.ดร.บวรศกัดิ_  อุวรรณโณ ให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ และท่านจะสามารถสร้างผลประโยชน์ใหท้างบริษทัไดอ้ยา่งไรบา้ง 

  นายธิติพงศ์ ตั3งพูนผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3แจงว่าศ.ดร.บวรศกัดิ_  อุวรรณโณเป็น
บุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถและเป็นที�รู้จกัในวงการ ทั3งนี3 บริษทั GEL ดาํเนินงานมามากว่า 50 ปี และในอดีตอาจมีชื�อเสียง
ในทางไม่ดีบา้ง ดงันั3นในปัจจุบนับริษทัจึงอยากที�จะปรับภาพลกัษณ์เก่าๆขององคก์รให้เป็นองค์กรที�โปร่งใสและเที�ยงธรรม 
ศ.ดร.บวรศกัดิ_  จึงเป็นบุคคลที�เหมาะสมเป็นอยา่งมาก 

  ประธาน ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมเพิ�มเติมว่า ในกรณีนี3 การแต่งตั3 งศ.ดร.บวรศกัดิ_  อุวรรณโณ ให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ จะทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลประโยชน์เป็นอยา่งมาก 

  นางสุขสรรค ์ชุนศิลปะเวช ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่ การแต่งตั3งศ.ดร.บวรศกัดิ_  อุวรรณโณ เป็นกรรมการ เพื�อปรับ
ภาพลกัษณ์ของบริษทัใหโ้ปร่งใสและเที�ยงธรรมนั3น เป็นการส่งสัญญาณถึงบุคคลภายนอกว่า บริษทัจะตั3งใจทาํงานอยา่งจริงจงั
เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัในปี 2557  แลว้ใช่หรือไม่ 

  ดร.ธวชัอนนัต ์ธนวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชี3แจงต่อที�ประชุมว่า ตนเองตั3งใจทาํงานอยา่งจริงจงัเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัมาตั3งแต่เขา้รับตาํแหน่งอยูแ่ลว้ โดยจะเห็นไดจ้ากผลการดาํเนินงานในปีที�ผา่นมา ดงันั3นในปีนี3  เราจึง
พร้อมที�จะกา้วต่อไปในการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ�งขึ3น เราจึงตอ้งทาํทาํหนา้บา้นและหลงับา้นให้ดีไปพร้อมๆกนั ซึ� งท่าน
ศ.ดร.บวรศกัดิ_   อุวรรณโณ จะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัเติบโตขึ3นอยา่งย ั�งยนืแน่นอน 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ�มจาํนวนกรรมการบริษทัจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยเสนอ
ชื�อ ศ.ดร.บวรศกัดิ_  อุวรรณโณ ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัเพิ�มจาํนวนกรรมการบริษทัจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่านโดยที�ประชุมมีมติอนุมติัศ.ดร.บวรศกัดิ_   
อุวรรณโณ ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

� ในวาระนี3 มีผูถื้อหุน้มาเพิ�มขึ3นอีก 1 ราย คิดเป็นจาํนวน 800,008 หุน้ ทาํใหว้าระนี3 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั3งหมดจาํนวน 93 
ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้1,381,297,930 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.86 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด 

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,381,197,930                  99.99  
ไม่เห็นดว้ย                 100,000                    0.01  
งดออกเสียง    -                        -    
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 

  นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการ เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2557 ในอตัราดงันี3  

ค่าตอบแทนรายเดือน   

1)  คณะกรรมการบริษทั   
� ประธานกรรมการ 80,000 บาท/เดือน 
� รองประธานกรรมการ 50,000 บาท/เดือน 
� กรรมการ  20,000 บาท/เดือน 

2)  คณะกรรมการตรวจสอบ   
� ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/เดือน 
� กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน 

ค่าเบี3ยประชุมรายครั3 ง 10,000 บาท/ครั3 ง 

หมายเหตุ ค่าเบี3ยประชุมรายครั3 งจะจ่ายใหก้บักรรมการที�เขา้ร่วมประชุมในอตัราสูงสุดไม่เกิน 9 ครั3 งต่อปี โดยกรรมการที�
ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557ตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

� ในวาระนี3 มีผูถื้อหุน้มาเพิ�มขึ3นอีก 1 ราย คิดเป็นจาํนวน 54,000 หุ้น ทาํให้วาระนี3 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั3งหมดจาํนวน 94 
ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้1,381,351,930 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.86 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด 

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,347,301,930                  97.54  
ไม่เห็นดว้ย              1,050,000                    0.08  
งดออกเสียง            33,000,000                    2.39  

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัCงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 

  นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั3งนายสมคิด เตีย
ตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785หรือนางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนาย
ธีรศกัดิ_  ฉั�วศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ_  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
6977 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พร้อมทั3งกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
สําหรับปีสิ3นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินรวม 1,895,000 บาท และขอให้ประชุมพิจารณามอบอาํนาจให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั หากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั จาํเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นแทนในกรณีที�ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั3งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบ
การเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�อาจเกิดขึ3นระหวา่งปีดว้ยโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและให้ความเห็นชอบ
แลว้ 

  ผูส้อบบญัชีจาํนวน 4 รายดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ทั3งนี3 บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัตั3งแต่ปี 2555 เป็น
ระยะเวลารวม 2 ปี 
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บริษทั ปี 2557  ปี 2556  ปี 2555  
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง 1,250,000 1,105,000 1,300,000 
บจ.เวิลดไ์วร์โปรเซสซิ�ง 145,000 145,000 215,000 
บจ.ฉตัรเฉียบ -  -  270,000 
บจ.ซนัเทคเมทลัส์ 500,000 -  -  
รวม 1,895,000 1,250,000 1,785,000 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั3งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั3งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2557โดยมีรายละเอียดดงันี3  

  แต่งตั3งนายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785หรือนางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศกัดิ_  ฉั�วศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัดิ_  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พร้อม
ทั3งกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สําหรับปีสิ3นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เป็นเงินรวม 1,895,000 บาท และขอให้ประชุม
พิจารณามอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั หากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั จาํเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตรายอื�นแทนในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั3งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�อาจเกิดขึ3นระหวา่งปีดว้ยดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,348,351,930                 97.61  
ไม่เห็นดว้ย   -                        -    
งดออกเสียง   33,000,000                   2.39  

วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ที�อนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น

จากมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.90 บาทเพื�อลดส่วนตํ�ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม 

  ประธานมอบหมายใหน้ายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดในวาระที� 
9 ถึง วาระที� 18 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการเห็นสมควรยกเลิกมติ
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ที�อนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทเป็นมูล
ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.90 บาทเพื�อลดส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุน้และลดขาดทุนสะสม 

  เนื�องจากราคาเฉลี�ยของหุน้ที�ทางบริษทัคาดวา่น่าจะเสนอขายให้กบันกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง(ราคาตลาดเฉลี�ย)
ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปจากในช่วงที�มีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ส่งผลให้ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นเพิ�มขึ3น ดงันั3นมติเดิมที�
อนุมติัลดมูลค่าที�ตราไวเ้ป็น 0.90 บาทอาจจะลดส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุน้และลดขาดทุนสะสมไดไ้ม่หมด 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัยกเลิกมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ที�อนุมติัลด
ทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุน้จากมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.90 บาทเพื�อลดส่วนตํ�ามูลค่าหุ้น
และลดขาดทุนสะสม 



 

หนา้ที�16 
 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัยกเลิกมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ที�อนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการลด
มูลค่าหุ้นจากมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.90 บาทเพื�อลดส่วนตํ�ามูลค่าหุ้นและลด
ขาดทุนสะสม 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,342,740,514                  97.20  
ไม่เห็นดว้ย              5,611,416                    0.41  
งดออกเสียง            33,000,000                    2.39  

วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติยกเลกิการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจาก

การลดพาร์จาก 30 บาท เป็น 0.90 บาทตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2556 ได้อนุมัติไว้ 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการเห็นสมควรยกเลิกการ
แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนจากการลดมูลค่าที�ตราไวจ้าก 30 บาท เป็น 
0.90 บาทตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556 ไดอ้นุมติัไว ้

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัยกเลิกการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนจากการลดพาร์จาก 30 บาท เป็น 0.90 บาทตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2556 ได้
อนุมติัไว ้

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัยกเลิกการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียนจากการลดพาร์จาก 30 บาท เป็น 0.90 บาทตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2556 ไดอ้นุมติัไว้
ดงันี3  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 6,384,232,665   บาท (หกพนัสามร้อยแปดสิบสี�ลา้นสองแสนสามหมื�นสองพนัหกร้อยหกสิบหา้บาท
ถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 7,093,591,850   หุน้ (เจ็ดพนัเกา้สิบสามลา้นหา้แสนเกา้หมื�นหนึ�งพนัแปดร้อยหา้สิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ : 0.90  บาท (เกา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั : 7,093,591,850   หุน้ (เจ็ดพนัเกา้สิบสามลา้นหา้แสนเกา้หมื�นหนึ�งพนัแปดร้อยหา้สิบหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-   

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี3  

 มติ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,381,351,930                100.00  
ไม่เห็นดว้ย    -                        -    

งดออกเสียง    -                        -    

 

 



 

หนา้ที�17 
 

วาระที� 11 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการ เห็นสมควรลดทุนจด
ทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายซึ� งไม่ไดส้ํารองไวส้ําหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ก่อนการ
เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 54,450,375,420 บาทจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 212,807,755,500 บาทเป็นทุนจดทะเบียน
จาํนวน 158,357,380,080 บาทโดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 1,815,012,514 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 30 
บาทดงันี3  

� หุน้สามญัเพิ�มทุนซึ� งจดัสรรให้แก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่าย
จาํนวน 1,815,000,000 หุน้ 

� หุน้รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W4 ส่วนเกิน จาํนวน 12,514 หุน้  

  ตามที�บริษทัไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W4 จาํนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
และผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื3อหุน้สามญัเพิ�มทุน ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 โดยสามารถจดัสรรไดท้ั3งสิ3นจาํนวน 
1,327,187,433 หน่วย คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W4 ที�ไม่ไดจ้ดัสรรและไดด้าํเนินการยกเลิกแลว้จาํนวนทั3งสิ3น 12,514 
หน่วย ดงันั3นจึงมีหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W4 ส่วนเกิน จาํนวน 12,514 หุน้ 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยลดทุนจดทะเบียนที�ยงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายซึ� งไม่ไดส้าํรองไวส้ําหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ก่อนการเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จาํนวน 54,450,375,420 บาทจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 212,807,755,500 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
158,357,380,080 บาทโดยการตดัหุน้สามญัที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 1,815,012,514 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยลดทุนจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายซึ� งไม่ไดส้ํารอง
ไวส้ําหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ก่อนการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จาํนวน 54,450,375,420 บาทจากทุนจดทะเบียนจาํนวน 212,807,755,500 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
158,357,380,080 บาทโดยการตดัหุน้สามญัที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 1,815,012,514 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้น
ละ 30 บาท 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย      1,284,911,022                  93.02  
ไม่เห็นดว้ย             63,440,908                    4.59  
งดออกเสียง             33,000,000                    2.39  

วาระที� 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรแกไ้ข
เพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 



 

หนา้ที�18 
 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมวา่ มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอยา่งอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่าน
ใดสอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียน ดงันี3  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 158,357,380,080 บาท (หนึ�งแสนหา้หมื�นแปดพนัสามร้อยหา้สิบเจ็ดลา้นสามแสนแปดหมื�นแปดสิบ
บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น :      5,278,579,336  หุน้ (หา้พนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหมื�นเกา้พนัสามร้อยสามสิบหก
หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 30 บาท (สามสิบบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั : 5,278,579,336 หุน้ (หา้พนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหมื�นเกา้พนัสามร้อยสามสิบหก

หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-   

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,285,850,030  93.09 
ไม่เห็นดว้ย            62,501,900  4.52 
งดออกเสียง            33,000,000  2.39 

วาระที� 13 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมติัเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 66,821,547,090บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 158,357,380,080 บาทเป็นทุนจด
ทะเบียน 225,178,927,170 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัทั3งหมดจาํนวน 7,505,964,239 หุ้นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทโดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่จาํนวน 2,227,384,903 หุ้นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาท ตามรายละเอียดที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 7ซึ� งได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในครั3 งนี3แลว้ 

  นายชาตินานาวราทร ผูรั้บมอบฉันทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วีรวรรณ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นดว้ยกบัการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวน 1,815,000,000 หุน้ ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาเสนอขายไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 
90 ของราคาตลาดเป็นอยา่งยิ�ง การเสนอขายหุน้ดงักล่าวไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรายยอ่ยและมีผลกระทบต่อราคาเป็นอยา่งมาก 
ประกอบกบัคณะกรรมการจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้นกัลงทุนท่านใดก็ไม่อาจจะทราบได ้ดงันั3นตนเองจึงต่อตา้นการ
เสนอขายหุน้ PP ดงักล่าว และขอเสนอใหย้กเลิกการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน PP ตามวาระดงักล่าว 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมวา่ การเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุน PP 
ดงักล่าว เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการปรับโครงสร้างเงินทุนตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556ซึ�งในเวลานั3นบริษทั
มีขอ้จาํกดัในการขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน บริษทัจึงตดัสินใจระดมทุนจากตลาดทุน และบริษทัเองก็มีแผนการลงทุนอยู่แลว้ ซึ� ง
การก่อสร้างโรงงานเพื�อขยายกาํลงัการผลิตตอ้งใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนค่อนขา้งมาก ดงันั3นเพื�อไม่ให้เป็นภาระต่อผูถื้อหุ้น
เดิม (RO) มากเกินไป บริษทัจึงสํารองหุ้นเพิ�มทุน PP ไวเ้พื�อเป็นแหล่งเงินทุน โดยแผนการระดมทุนจะขึ3นอยู่กับความจาํเป็นและ
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ความเหมาะสม ทั3งนี3 คณะกรรมการอาจพิจารณาเพื�อกาํหนดเงื�อนไขระยะเวลาห้ามขายหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าว (Silent Period) เพื�อเป็น
การปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉันทะจากพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าบริษทัควรเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทุน PP ดงักล่าว ในราคาที�สูงกว่าราคาตลาด โดยเสนอให้ขายในราคา Book Value โดยตนเองเห็นว่าบริษทัยงัมีเงินทุนที�
ไดรั้บจากการเพิ�มทุนเหลืออยู่จึงยงัไม่มีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งใช้เงิน จึงเสนอให้ยกเลิกหรือเลื�อนแผนการเพิ�มทุน PP ดงักล่าว
ออกไปก่อน  

  ดร.ธวชั อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ กล่าวขอบคุณสําหรับความเห็นและขอ้เสนอแนะ แต่ก็ขอ
ยืนยนัว่าบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุน เนื�องจากเราตั3งใจที�จะขยายธุรกิจให้ยิ�งใหญ่ ทั3งนี3 เมื�อปี 2556 บริษทัไม่มั�นใจว่าการเพิ�ม
ทุน RO จะสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ประกอบกับบริษัทมีข้อจาํกัดในการขอสินเชื�อกับสถาบนัการเงิน จึงไดต้ัดสินใจปรับ
โครงสร้างเงินทุนดว้ยวธีิการดงักล่าว นอกจากนี3 ที�ดินซึ� งเป็นที�ตั3งของโรงงานในปัจจุบนัไม่ใช่กรรมสิทธิ_ ของบริษทั ดงันั3นบริษทัจึง
ไดว้างแผนการลงทุนขยายกาํลงัการผลิต โดยการซื3อที�ดินใหม่เพื�อก่อสร้างโรงงานในสองพื3นที� คือ ชลบุรี และปทุมธานี ซึ� งทั3ง 2 
โครงการมีรูปแบบการผลิตเหมือนกนั ดงันั3นจึงตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก เพื�อคงความเป็นผูน้าํในวงการก่อสร้างของประเทศ 
รวมทั3งบริษทัยงัมีแผนที�จะลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง คือ ธุรกิจเหลก็ตน้นาํ ซึ� งจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั 
ดงันั3นบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพื�อใหแ้ผนดงักล่าวสาํหรับตามเป้าหมาย 

  นายณรงคช์ยั สิมะโรจน์ผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นวา่ บริษทัยงัมีเงินที�ไดรั้บจากการเพิ�มทุนคงเหลืออยูป่ระมาณ 1,350 
ลา้นบาท ซึ�งตนเองคิดวา่เพียงพอสาํหรับการดาํเนินงาน ทั3งนี3ตนเองลงทุนกบับริษทัมาหลายปีและอยากไดรั้บผลตอบแทนบา้ง ดงันั3น
จึงเสนอขอใหเ้พิ�มเงื�อนไขในการเพิ�มทุน PP คือ เสนอขายในราคาไม่ตํ�ากวา่ Book Value เพื�อไม่ใหก้ระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมมากเกินไป 

  นายสามิตร เหลี�ยวเจริญผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็นวา่ เห็นดว้ยกบัทั3ง 2 ฝ่าย โดยในปีที�แลว้บริษทัมีขอ้จาํกดัในการขอ
สินเชื�อกบัสถาบนัการเงิน แต่ในปีนี3บริษทัมีภาระหนี3นอ้ยมาก ดงันั3นขอ้จาํกดัดงักล่าวน่าจะหมดไป จึงเสนอใหบ้ริษทัใชแ้หล่งเงินทุน
อื�นแทนการเพิ�มทุน หรือเลื�อนการเพิ�มทุนออกไปก่อน 

  ดร.ธวชั อนันต์ธนวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3 แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัตอ้งการที�จะพลิกโฉมวงการ
ก่อสร้างของประเทศไทย ซึ�งบริษทัจาํเป็นตอ้งมีบุคลากร เทคโนโลย ีเครื�องจกัร และพนัธมิตรที�ถูกตอ้ง จึงขอยืนยนัอีกครั3 งว่าบริษทัมี
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในปีนี3  

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉนัทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วรีวรรณ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า หากลงคะแนนในวาระนี3 ผู ้
ถือหุน้รายยอ่ยตอ้งแพอ้ยา่งแน่นอน เพราะรวมกนัไม่ได ้จึงขอให้กาํหนดราคาเสนอขายให้เป็นประโยชน์กบับริษทั โดยอา้งอิงมูลค่า
บริษทั และขอให้ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อหุ้นรายย่อยบา้งรวมทั3งเสนอให้กาํหนดเงื�อนไขการจดัสรรหุ้น PP เพิ�มเติม 
คือนกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที�จะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนตอ้งเป็น Strategic Shareholder 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมวา่การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนPP ในครั3 ง
นี3ตอ้งการสรรหา Strategic Shareholder อยูแ่ลว้ 

  นายณรงคช์ยัสิมะโรจน์ผูถื้อหุน้เสนอขอใหเ้พิ�มเงื�อนไขในการเพิ�มทุน PP คือ เสนอขายในราคาไม่ตํ�ากวา่ Book Value 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมวา่การเจรจากบันกัลงทุนเพื�อเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทุนPP จะเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดไม่ได ้เนื�องจากหากราคา PP สูงกว่าราคาตลาด นักลงทุนที�ตอ้งการลงทุนหุ้นสามญั
ของบริษทั ไม่มีความจาํเป็นใดๆที�จะตอ้งตกลงซื3อหุ้น PP ที�บริษทัเสนอขาย เนื�องจากซื3อหุ้นสามญัในตลาดถูกกว่า ดงันั3นจึงไม่มี
ความสมเหตุสมผลอยา่งสิ3นเชิง 

  นายสามิตร เหลี�ยวเจริญผูถื้อหุน้ เสนอขอใหบ้ริษทักูส้ถานบนัการเงินแทน 
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  ดร.ธวชัอนนัตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัมีแผนการลงทุนและอยู่ในจุดที�
ตอ้งตดัสินใจ หากบริษทัดาํเนินการชา้กวา่คู่แข่ง ก็จะเป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจ 

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉันทะจากพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ตนเองคงไม่สามารถ
ต่อตา้นการเพิ�มทุนได ้แต่ไม่อยากให้เพิ�มทุนในช่วงเวลานี3  เนื�องจากบริษทัมีเงินอยู่แลว้กว่า 1000 ลา้นบาท จึงอยากให้ปกป้องสิทธิ
ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยบา้ง 

  นายณรงคช์ยัสิมะโรจน์ผูถื้อหุน้ เสนอขอใหพ้กัการประชุม 15 นาที เพื�อใหค้ณะกรรมการหารือในเรื�องดงักล่าว 

  ประธาน แจง้ต่อที�ประชุมวา่ ขอพกัการประชุม 15 นาที เพื�อหารือในเรื�องดงักล่าว 

  ประธานดาํเนินการประชุมต่อ และแถลงต่อที�ประชุมวา่ เห็นใจผูถื้อหุ้นรายย่อยทุกท่าน และคณะกรรมการพยายามจะ
ประนีประนอมใหม้ากที�สุด จึงขอให ้ดร.ธวชัอนนัตธ์นวณิช ช่วยชี3แจงเพิ�มเติมอีกหน่อย 

  ดร.ธวชัอนันต์ธนวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ได้ชี3 แจงต่อที�ประชุมว่า จากการหารือคณะกรรมการมี
ความเห็นวา่ GEL ดาํเนินงานมายาวนานกวา่ 50 ปี และเป็นเสือหลบัมานานและในวนันี3 เราและบุคคลากรทุกท่านในบริษทัไดตื้�นขึ3น
แลว้และมีความพร้อมที�จะขึ3นรถด่วนเพื�อมุ่งไปยงัเป้าหมายของบริษทั ดงันั3นจึงไม่สามารถบอกกบัทีมงานและบุคลากรว่าให้หยุดรถ
ก่อน รอใหหุ้น้ขึ3น แลว้เราค่อยไปต่อ ดงันั3นจึงขอกราบเรียนวา่ เราจะดูแลผลประโยชน์ใหเ้กิดขึ3นกบับริษทัมากที�สุด 

  ประธาน แจง้ต่อที�ประชุมว่า รายละเอียดเกี�ยวกับความเห็นของทุกฝ่ายจะถูกบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม และ
ทั3งหมดจะถูกเผยแพร่ไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บทราบ ทั3งนี3 ผูถื้อหุ้นที�เห็นดว้ยกบัการเพิ�มทุนก็ไม่ไดแ้สดงความเห็น ดงันั3นจึงขอให้
ที�ประชุมดาํเนินการลงคะแนนเพื�อจะไดป้ระชุมต่อในวาระต่อไป 

  ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ ปัจจุบนักระบวนการเพิ�มทุนดงักล่าว ดาํเนินการไปถึงขั3นตอนไหน อยา่งไร กาํหนดราคาเสนอขาย
หรือยงั มีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง 

  นายธิติพงศ์ ตั3 งพูนผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารได้ชี3 แจงว่า บริษัทยงัไม่มีการกาํหนดราคา 
เนื�องจากตอ้งรอใหผู้ถื้อหุน้มีมติอนุมติัก่อน 

  นายสัญญาศรีอุทยั ผูรั้บมอบฉนัทะจากน.ส.วลัลภา ตะเวทิพงศ ์เสนอขอใหบ้ริษทัหาแหล่งเงินทุนอื�น 

  ดร.ธวชัอนันตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า การขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงินติด
ปัญหาเรื�องกรอบระยะเวลาที�มีความล่าชา้ 

  ผูถื้อหุน้สอบถามวา่หากมติการเพิ�มทุนไดรั้บการอนุมติัในวนันี3แผนการใชเ้งินจะเป็นอยา่งไร 

  ดร.ธวชัอนนัตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัจะก่อสร้างโรงงาน Precast ที�มี
ความทนัสมยัที�สุดในเวลานี3บนที�ดินที�ซื3อมาในจงัหวดัปทุมธานี และก่อสร้างโรงงานเสาเข็มบนที�ดินชลบุรี ซึ� งมีความจาํเป็นตอ้งใช้
เงินทุน 

  ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ จะเริ�มดาํเนินการเพิ�มทุนเมื�อใด 

  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมวา่ ยงัไม่ไดก้าํหนด เนื�องจากตอ้งรอให้ผู ้
ถือหุน้มีมติอนุมติัก่อน แต่จะดาํเนินการภายในปีนี3แน่นอนและจะดาํเนินการลา้งขาดทุนสะสมดว้ย 

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉนัทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วรีวรรณ ไดแ้สดงการต่อตา้นการเพิ�มทุน PP 

  นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลววิฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3แจงว่าในฐานะผูถื้อหุ้นเช่นเดียวกนั การเพิ�ม
ทุนในครั3 งนี3ก็จะมีผลกระทบกบัตนเองเช่นกนั แต่เลง็เห็นวา่บริษทัจะมีผลตอบแทนในระยะยาวมองไกลถึงความแข็งแกร่งของบริษทั
ในอนาคต และมลูค่าในอนาคตจะมีมากกวา่นี3  
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  นายเฉลิมศกัดิ_  หทยัสุขชยัผูถื้อหุน้ กรรมการทราบขอ้มลูบริษทัมากกวา่ จึงมีความเสี�ยงที�ต ํ�ากวา่ 

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉันทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วีรวรรณเสนอให้กาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติม คือ นักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที�จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนตอ้งเป็น Strategic Shareholder และไม่ตอ้งการให้เอานัก
เก็งกาํไรระยะสั3นมาซื3อ ขอให้หานักลงทุนที�จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทั และขอให้บนัทึกไวใ้นรายงาน
การประชุมดว้ย 

  ดร.ธวชั อนันตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนPP ใน
ครั3 งนี3ตอ้งการสรรหา Strategic Shareholder อยูแ่ลว้ 

  นายชาติ นานาวราทร ผูรั้บมอบฉนัทะจากพ.ญ.กนกแกว้ วรีวรรณเสนอใหก้าํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติม คือ เสนอขายให้นัก
ลงทุนจาํนวน 1-2 ราย 

  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า จะพยายามทาํให้ดีที�สุด โดยจะขึ3นอยู่
กบัเงื�อนไขในการเจรจา 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยมีรายละเอียดดงันี3  

  เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 66,821,547,090บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 158,357,380,080 บาทเป็น
ทุนจดทะเบียน 225,178,927,170 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัทั3งหมดจาํนวน 7,505,964,239 หุน้มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาทโดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่จาํนวน 2,227,384,903 หุน้มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี3  

� ในวาระนี3 มีผูถื้อหุ้นมาเพิ�มขึ3นอีก 1 ราย คิดเป็นจาํนวน 1,402,000 หุ้น ทาํให้วาระนี3 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั3งหมดจาํนวน 95 
ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้1,382,753,930 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.90 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด 

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,223,846,520 88.51 
ไม่เห็นดว้ย     158,907,406 11.49 
งดออกเสียง   4 0.00 

วาระที� 14 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมติัการ
แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4  เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจด
ทะเบียน ดงันี3  
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน :   225,178,927,170 บาท (สองแสนสองหมื�นหา้พนัหนึ�งร้อยเจด็สิบแปดลา้นเกา้แสนสอง
หมื�นเจด็พนัหนึ�งร้อยเจด็สิบบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น :         7,505,964,239 หุน้ (เจด็พนัหา้ร้อยหา้ลา้นเกา้แสนหกหมื�นสี�พนัสองร้อยสามสิบเกา้หุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ : 30 บาท (สามสิบบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั :        7,505,964,239 หุน้ (เจด็พนัหา้ร้อยหา้ลา้นเกา้แสนหกหมื�นสี�พนัสองร้อยสามสิบเกา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-   

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,259,448,994                 91.08  
ไม่เห็นดว้ย       90,304,936                   6.53  
งดออกเสียง     33,000,000                   2.39  

วาระที� 15 พจิารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวขา้งตน้ เป็นจาํนวน 2,227,384,903 หุน้โดยมีรายละเอียดดงันี3  

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 412,384,903 หุ้นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ที�เพิ�มขึ3นจากการปรับสิทธิตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดสิทธิของ GEN-W3 ซึ� งปัจจุบนัมีหุ้นคงเหลือที�
สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิจาํนวน 203,622,795 หุ้น โดยภายหลงัการเพิ�มทุนจะมีหุ้นที�สํารองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิ GEN-W3 
จาํนวนทั3งสิ3น 616,007,698 หุน้ 

เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 บริษทัทาํการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื3อหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที�3 (GEN-
W3) ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 4.2 (ข) หน้าที� 15เมื�อบริษทัเสนอขายหุ้นสามญัที�ออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั�วไป
และ/หรือบุคคลในวงจาํกดัโดยราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุ้นสามญัที�ออกใหม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญับริษทั” และ
ขอ้ 4.2 (ค) หนา้ที� 17 เมื�อบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและ/หรือบุคคลใดๆโดยที�หลกัทรัพยน์ั3นให้สิทธิที�
จะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิในการซื3อหุน้สามญัเช่นหุน้กูแ้ปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื3อหุ้นสามญัโดยราคาเฉลี�ย
ต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออกใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักล่าวตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทั” เพื�อรักษาสิทธิของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นดงันี3  

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซื3อหุน้สามญัได ้1.066 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 0.937   บาทต่อหุน้ 

ปัจจุบนับริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ซึ� งจดทะเบียนไวก้บัตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 577,868,385 หน่วยการ
ปรับสิทธิดงักล่าวจึงทาํใหจ้าํนวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ ดงันั3นบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งเพิ�มจาํนวนหุน้เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ดงักล่าว 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 1,815,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท ทั3งจาํนวนหรือแต่บางส่วน
ในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบนั (นักลงทุน) ซึ� งเป็นบุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 28/2551 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ



 

หนา้ที�23 
 

ขายหุน้ที�ออกใหม่ ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดซึ� งเป็นหุ้นที�ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอ
ขายจาํนวน 1,815,000,000 หุน้มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาทตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556 ที�
เสนอเพิ�มทุนกลบัเขา้มาตามเดิมโดยมีวตัถุประสงคด์งันี3  

� เพื�อการประกอบธุรกิจและรองรับการขยายตวัของบริษทั 
� เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบริษทั  
� ลงทุนหรือร่วมลงทุนในหลกัทรัพยห์รือในกิจการต่าง ๆ ที�มีศกัยภาพและโอกาสที�จะเจริญเติบโตและมี

แนวโนม้ที�จะไดรั้บผลตอบแทนที�สูง 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,815,000,000 หุ้นดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อน
การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.85 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากว่า
มลูค่าหุน้และลดขาดทุนสะสม 

ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที�ต ํ�ากว่ามูลค่าหุ้นที�ตราไวข้องบริษทั ซึ� งบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามและไดรั้บความ
เห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ. 2535 (รวมทั3งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) อย่างไร
ก็ดีราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้งตามรายละเอียดที�ส่งมา
ดว้ยลาํดบัที� 7ซึ� งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในครั3 งนี3 แลว้ 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัโดยมีรายละเอียดดงันี3  

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 412,384,903 หุ้นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEL-W3 ที�เพิ�มขึ3นจากการปรับสิทธิตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดสิทธิของ GEL-W3 ซึ� งปัจจุบนัมี
หุน้คงเหลือที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิจาํนวน 203,622,795 หุน้ โดยภายหลงัการเพิ�มทุนจะมีหุ้นที�สํารองไวเ้พื�อ
รองรับการใชสิ้ทธิ GEL-W3 จาํนวนทั3งสิ3น 616,007,698 หุน้ 

หมายเหตุ ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื3อหุ้นสามญั รุ่นที� 3 (GEL-W3) 1 หน่วย มีสิทธิซื3อหุ้นสามญั 
1.066 หุน้ (อตัรา 1:1.066) ราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 0.937 บาท 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 1,815,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท ทั3งจาํนวนหรือแต่บางส่วนใน
คราวเดียวกนัหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบนั (นักลงทุน) ซึ� ง
เป็นบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 28/2551 เรื�อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ ลงวนัที� 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดซึ�งเป็นหุน้ที�ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายจาํนวน 1,815,000,000 หุน้มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาทตามมติที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556 ที�เสนอเพิ�มทุนกลบัเขา้มาตามเดิม  

ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที�ต ํ�ากว่ามูลค่าหุ้นที�ตราไวข้องบริษทั ซึ� งบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามและได้รับความ
เห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัพ.ศ. 2535 (รวมทั3งที�มีการแกไ้ข
เพิ�มเติม) อยา่งไรก็ดีราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ ก.ล.ต. 
ที�เกี�ยวขอ้งทั3งนี3 ราคาเสนอขายตอ้งไม่ตํ�ากวา่หุน้ละ 0.01 บาท 

ทั3งนี3 ในวาระนี3 ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอให้มีการกาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติม คือ นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที�จะ
ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนตอ้งเป็น Strategic Shareholder  



 

หนา้ที�24 
 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,258,105,185                 90.99  
ไม่เห็นดว้ย        91,648,745                   6.63  
งดออกเสียง       33,000,000                   2.39  

วาระที� 16 พิจารณาอนุมัติโอนทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น จํานวน 31,729,260 บาท เพื�อหักลบกับส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นจํานวน

108,663,577,046บาทโดยหลงัจากโอนทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื�อหักลบกับส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว จะ

ทําให้บริษัทฯมียอดส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นคงเหลอืจํานวน 108,631,847,786 บาท 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัโอนทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น จาํนวน 31,729,260 บาท เพื�อหักลบกบัส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้น
จาํนวน 108,663,577,046 บาทโดยหลงัจากโอนทุนสาํรองส่วนเกินมลูค่าหุน้เพื�อหกัลบกบัส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ จะทาํให้
บริษทัฯมียอดส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้คงเหลือจาํนวน 108,631,847,786 บาท 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัโอนทุนสาํรองส่วนเกินมลูค่าหุน้ จาํนวน 31,729,260 บาท เพื�อหักลบ
กบัส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้จาํนวน108,663,577,046บาทโดยหลงัจากโอนทุนสาํรองส่วนเกินมลูค่าหุน้เพื�อหกัลบกบัส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุ้น
ดงักล่าวแลว้ จะทาํใหบ้ริษทัฯมียอดส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้คงเหลือจาํนวน 108,631,847,786 บาท 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัโอนทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น จาํนวน 31,729,260 บาท เพื�อหักลบกบัส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้น
จาํนวน108,663,577,046บาทโดยหลังจากโอนทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื�อหักลบกับส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้น
ดงักล่าวแลว้ จะทาํใหบ้ริษทัฯมียอดส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้คงเหลือจาํนวน 108,631,847,786 บาท 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,265,069,198                  91.49  
ไม่เห็นดว้ย            84,684,732                    6.12  
งดออกเสียง            33,000,000                    2.39  

วาระที� 17 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 

0.85 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตราไว้
หุน้ละ 0.85 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้และลดขาดทุนสะสม 

  เนื�องจาก การลดมลูค่าหุ้นจะกระทาํภายหลงัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนให้กบันักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแลว้ ซึ� งจะทาํให้
ส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุ้นของบริษทัเพิ�มขึ3น ดงันั3นหากบริษทัจะลา้งส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมให้หมด บริษทัจึงจาํเป็นตอ้ง
ลดมลูค่าที�ตราไวเ้หลือ 0.85 บาท 
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  ทั3งนี3 หากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน 1,815,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
เป็นไปตามแผนที�วางไว ้การประมาณการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าหุน้จากมลูค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.85 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้และลดขาดทุนสะสมมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี3  

ส่วนของผูถื้อหุ้น(บาท) 
31 ธ.ค.2556 

(3,747,769,108หุ้น) 

วาระที� 16 
ส่วนเกินหัก 

ส่วนตํ�ามูลค่าหุ้น 

เพิ�มทุน PP 
(1,815,000,000 หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว ้
30 บาท 

(5,562,769,108 หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว ้
0.85บาท 

(5,562,769,108 หุ้น) 

การลา้ง 
ขาดทุนสะสม 

ทุนชาํระแลว้ 112,433,073,240 112,433,073,240 54,450,000,000 166,883,073,240 4,728,353,742  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 31,729,260    120,880,399 162,154,719,498 
ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุ้น (108,663,577,046) (108,631,847,786) (53,278,521,669) (161,910,369,455)  (161,910,369,455) 

ขาดทุนสะสม (123,469,644) (123,469,644)  (123,469,644)  (123,469,644) 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 130,405 130,405  130,405 130,405 120,880,399 

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 3,677,886,215 3,677,886,215  4,849,364,546 4,849,364,546  

ราคาตลาดเฉลี�ย 7 วนั  
(24 ก.พ. – 4 มี.ค. 2557) 

 
 0.7172 

   

ราคา PP ร้อยละ 90   0.6454    

  จากประมาณการขา้งตน้ เมื�อมีการลดมลูค่าหุน้จากมลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.85 บาท 
จะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการลดทุนจาํนวน 162,154,719,498 บาท เมื�อนํามาหักลบกับส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือจาํนวน 
161,910,369,455 บาท และหกัลบขาดทุนสะสมจาํนวน 123,469,644 บาท จะทาํใหย้อดขาดทุนสะสมของบริษทัหมดไป และคงเหลือ
ส่วนเกินมลูค่าหุน้จาํนวน 120,880,399 บาท 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าหุน้จากมลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้้นละ 30 
บาทเป็นมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้และลดขาดทุนสะสม 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นที�ตราไวหุ้้นละ 30 บาทเป็นมูลค่าที�ตราไว้
หุน้ละ 0.85 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากวา่มลูค่าหุน้และลดขาดทุนสะสม 

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี3  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย    1,326,299,290                  95.92  
ไม่เห็นดว้ย         23,454,640                    1.70  
งดออกเสียง         33,000,000                    2.39  

วาระที� 18 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

  นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียน 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนดงันี3  
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 6,380,069,603.15 บาท (หกพนัสามร้อยแปดสิบลา้นหกหมื�นเกา้พนัหกร้อยสามบาทสิบหา้สตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น : 7,505,964,239 หุน้ (เจ็ดพนัหา้ร้อยหา้ลา้นเกา้แสนหกหมื�นสี�พนัสองร้อยสามสิบเกา้หุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ : 0.85 บาท (แปดสิบหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั : 7,505,964,239 หุน้ (เจ็ดพนัหา้ร้อยหา้ลา้นเกา้แสนหกหมื�นสี�พนัสองร้อยสามสิบเกา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-   

ที�ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี3  

มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย      1,326,621,098                  95.94  
ไม่เห็นดว้ย            23,132,832                    1.67  
งดออกเสียง            33,000,000                    2.39  

วาระที� 19 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13  

  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 13 ดงันี3  

เดมิ ขอ้ 13  บริษทัจะมอบหมายให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัก็ได ้และหากบริษทัมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษทั วิธีปฏิบติัที�เกี�ยวกับงานนายทะเบียนของบริษทัให้เป็นไปตามที�นาย
ทะเบียนหลกัทรัพยก์าํหนด 

ใหม่  ขอ้ 13  บริษทัจะมอบหมายให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัก็ได ้และหากบริษทัมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั วิธีปฏิบติัที�
เกี�ยวกบังานนายทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามที�นายทะเบียนหลกัทรัพยก์าํหนด 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 13 

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 13ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

 มต ิ คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย       1,348,200,930                  97.50  
ไม่เห็นดว้ย                 603,000                    0.04  
งดออกเสียง            33,950,000                    2.46  

วาระที� 20 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 52 (ตราประทับของบริษัท) 

  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 52 ดงันี3  

 

 



เดมิ ขอ้ 52  ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัที�ประทบันี3

 

 

 

ใหม่ ขอ้ 52  ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัที�ประทบันี3

 

 

 

  ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถา
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณา

มติที�ประชุม :  ที�ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 
ดงันี3  

 มต ิ

เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย   
งดออกเสียง   

  ผูถื้อหุน้สอบถามถึงเหตุผลที�บริษทัมีการเปลี�ยนแปลงชื�อยอ่หลกัทรัพย ์จากเดิม 

  นายธิติพงศ์ ตั3งพูนผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3 แจงว่าในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
บริษทัจะเป็นที�รู้จกัในนาม GEL ซึ�งเป็นแบรนดด์งัที�ในวงการทราบดีวา่คุณภาพสินคา้และบริการเป็นอย่างไร ดงันั3นบริษทัจึงเปลี�ยน
ชื�อยอ่หลกัทรัพยเ์ป็น GEL เพื�อความเหมาะสม

  ผูถื้อหุน้สอบถามถึงผลการดาํเนินงานในไตรมาสที� 

  นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลววิฒัน์ กรรมการแล
ประเทศ ส่งผลกระทบให้งานโครงการต่างๆชะลอลง จึงยงัไม่สามารถระบุตัวเลขได้ แต่บริษัทยงัคาดว่าจะสามารถมีผลการ
ดาํเนินงานที�เติบโตอยา่งต่อเนื�องจากปีที�ผา่นมา และคาดวา่ผูถื้อหุน้จะพอใจผลการดาํเนินงานในไ

  ผูถื้อหุน้สอบถามถึงเป้าหมายผลการดาํเนินงานในปี 

  นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลววิฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3แจงวา่บริษทัตั3งเป้าวา่จะเติบโตประมาณ 
โดยที�ยงัไม่มีการลงทุนแต่จากปัญหาต่างๆที�เกิดขึ3นบริษทัจะพยายามเติบโ

  ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ หากตลาดอสังหาริมทรัพยมี์การชะลอตวับริษทัก็จะไม่สามารถทาํไดต้ามเป้าใช่หรือไม่

  ดร.ธวชัอนันตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัมีผลิตภณัฑที์�หลากหลาย และ
ได้มีการวางแผนรองรับความเสี� ยงจากผลกระทบทางการเมืองอยู่แล้ว โดยที�ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก มีเพียง
ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรงเท่านั3นที�จะไดรั้บผลกระทบบา้ง

  ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ บริษทัมีแผนการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่

หนา้ที�27 

ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัที�ประทบันี3  

ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัที�ประทบันี3  

ประธานสอบถามในที�ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
สอบถามหรือคดัคา้นประการใด ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 52 (

อนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 52 (ตราประทบัของบริษทั)ตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสียง

คะแนนเสียง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม

และมสิีทธิออกเสียง

  1,348,200,930                  97.50 
           603,000                    0.04 
      33,950,000                    2.46 

ผูถื้อหุน้สอบถามถึงเหตุผลที�บริษทัมีการเปลี�ยนแปลงชื�อยอ่หลกัทรัพย ์จากเดิม GEN เป็น GEL 

นายธิติพงศ์ ตั3งพูนผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3 แจงว่าในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
ซึ� งเป็นแบรนดด์งัที�ในวงการทราบดีวา่คุณภาพสินคา้และบริการเป็นอย่างไร ดงันั3นบริษทัจึงเปลี�ยน

เพื�อความเหมาะสม 

ผูถื้อหุน้สอบถามถึงผลการดาํเนินงานในไตรมาสที� 1 ปี 2557 วา่เป็นอยา่งไรบา้ง 

นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลววิฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3แจงว่า จากปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองใน
ประเทศ ส่งผลกระทบให้งานโครงการต่างๆชะลอลง จึงยงัไม่สามารถระบุตัวเลขได้ แต่บริษัทยงัคาดว่าจะสามารถมีผลการ
ดาํเนินงานที�เติบโตอยา่งต่อเนื�องจากปีที�ผา่นมา และคาดวา่ผูถื้อหุน้จะพอใจผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1

ผูถื้อหุน้สอบถามถึงเป้าหมายผลการดาํเนินงานในปี 2557 วา่เป็นอยา่งไรบา้ง 

นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลววิฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3แจงวา่บริษทัตั3งเป้าวา่จะเติบโตประมาณ 
โดยที�ยงัไม่มีการลงทุนแต่จากปัญหาต่างๆที�เกิดขึ3นบริษทัจะพยายามเติบโตใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 10-20

ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ หากตลาดอสังหาริมทรัพยมี์การชะลอตวับริษทัก็จะไม่สามารถทาํไดต้ามเป้าใช่หรือไม่

ธวชัอนันตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัมีผลิตภณัฑที์�หลากหลาย และ
มเสี� ยงจากผลกระทบทางการเมืองอยู่แล้ว โดยที�ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก มีเพียง

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรงเท่านั3นที�จะไดรั้บผลกระทบบา้ง 

ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ บริษทัมีแผนการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ 

 

 

มเพิ�มเติม คดัคา้น หรือเห็นเป็นอย่างอื�นหรือไม่ หากไม่มีท่านใด
(ตราประทบัของบริษทั) 

ตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสียง

ร้อยละของจํานวนหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 

และมสิีทธิออกเสียง 

97.50  
0.04  
2.46  

GEL  

นายธิติพงศ์ ตั3งพูนผลวิวฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3 แจงว่าในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
ซึ� งเป็นแบรนดด์งัที�ในวงการทราบดีวา่คุณภาพสินคา้และบริการเป็นอย่างไร ดงันั3นบริษทัจึงเปลี�ยน

ะประธานกรรมการบริหารไดชี้3แจงว่า จากปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองใน
ประเทศ ส่งผลกระทบให้งานโครงการต่างๆชะลอลง จึงยงัไม่สามารถระบุตัวเลขได้ แต่บริษัทยงัคาดว่าจะสามารถมีผลการ

1 

นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลววิฒัน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารไดชี้3แจงวา่บริษทัตั3งเป้าวา่จะเติบโตประมาณ 30% 
20% 

ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ หากตลาดอสังหาริมทรัพยมี์การชะลอตวับริษทัก็จะไม่สามารถทาํไดต้ามเป้าใช่หรือไม่ 

ธวชัอนันตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัมีผลิตภณัฑที์�หลากหลาย และ
มเสี� ยงจากผลกระทบทางการเมืองอยู่แล้ว โดยที�ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก มีเพียง



  ดร.ธวชัอนันตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ได้
ไปยงักลุ่มประเทศ AEC แต่ตอ้งมีการวางแผนอยา่งรัดกุมมากขึ3น

  ผูถื้อหุ้นเสนอแนะให้เผยแพร่ข้อมูลด้านศักยภาพและเทคโนโลยีที�ทันสมยัของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ให้มากขึ3 น
เพื�อใหผู้ล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มลู 

  ดร.ธวชัอนันต์ธนวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะ โดยจะรับไวแ้ละจะ
ดาํเนินการต่อไป 

 นายโสภณผลประสิทธิ_  ประธานในที�ประชุมได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที�สละเวลามาร่วมประชุมในครั3 งนี3 และ
ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี�
ใจ  

วาระที� 21 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ เนื�องจากระหวา่งการดาํเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม จึงทาํใหจ้าํนวนหุน้ที�มาประชุมจนถึงวาระ
ต่าง ๆ นี3  มีจาํนวนหุน้มากกวา่ ณ ขณ

 ทั3งนี3  จาํนวนยอดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้มาประชุมทั3งหมดรวมเป็นจาํนวนทั3งสิ3น 
ได ้1,382,753,930 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.90 

ปิดประชุมเมื�อเวลา 18.05 น
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ธวชัอนันตธ์นวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้3แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัเล็งเห็นโอกาสที�จะขยายตลาด
แต่ตอ้งมีการวางแผนอยา่งรัดกุมมากขึ3น 

ผูถื้อหุ้นเสนอแนะให้เผยแพร่ข้อมูลด้านศักยภาพและเทคโนโลยีที�ทันสมยัของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ให้มากขึ3 น

ชอนันต์ธนวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะ โดยจะรับไวแ้ละจะ

ประธานในที�ประชุมได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที�สละเวลามาร่วมประชุมในครั3 งนี3 และ
ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการบริหารงานของบริษทั  ทางบริษทัจะขอรับไวด้ว้ยความเต็ม

เนื�องจากระหวา่งการดาํเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม จึงทาํใหจ้าํนวนหุน้ที�มาประชุมจนถึงวาระ
ต่าง ๆ นี3  มีจาํนวนหุน้มากกวา่ ณ ขณะที�เปิดการประชุม 

ทั3งนี3  จาํนวนยอดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้มาประชุมทั3งหมดรวมเป็นจาํนวนทั3งสิ3น 
90 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด 

น. 

 
 

(นายโสภณ ผลประสิท
ประธานกรรมการ

 
 
 

                                                                                                                                                  (นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร
                       เลขานุการบริษทั/ผูบ้นัทึกการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชี3 แจงต่อที�ประชุมว่า บริษทัเล็งเห็นโอกาสที�จะขยายตลาด

ผูถื้อหุ้นเสนอแนะให้เผยแพร่ข้อมูลด้านศักยภาพและเทคโนโลยีที�ทันสมยัของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ให้มากขึ3 น

ชอนันต์ธนวณิชกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะ โดยจะรับไวแ้ละจะ

ประธานในที�ประชุมได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที�สละเวลามาร่วมประชุมในครั3 งนี3 และ
ยวกบัการบริหารงานของบริษทั  ทางบริษทัจะขอรับไวด้ว้ยความเต็ม

เนื�องจากระหวา่งการดาํเนินการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม จึงทาํใหจ้าํนวนหุน้ที�มาประชุมจนถึงวาระ

ทั3งนี3  จาํนวนยอดของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้มาประชุมทั3งหมดรวมเป็นจาํนวนทั3งสิ3น 95 รายนบัเป็นจาํนวนหุน้

ผลประสิทธิ_ ) 
ประธานกรรมการ 

นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร) 
ผูบ้นัทึกการประชุม 
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                                                                                                                                                          (สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 3) 

คําชีCแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

วันศุกร์ที� 24 เมษายน 2558 

การมอบฉันทะ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบข.) ตามที�กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ซึ� งเป็นแบบที�ละเอียดและชดัเจนมาให้ผูถื้อหุ้น 
เพื�อผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ�ง คือ 

 1. นายสุชาติบุญบรรเจิดศรี ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ55 ปี 
1092/276 หมู่ที� 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 2. นางพรรณี จารุสมบติั  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาย ุ58 ปี 
77 หมู่3 ต.บางกรูดอ.บา้นโพธิ_ จ.ฉะเชิงเทรา 

3.     ดร.วชิญะเครืองาม  ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาย ุ33 ปี 
209 ซอยประชาชื�น 30 ถนนประชาชื�น แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 
โดยผูถื้อหุน้สามารถระบุชื�อกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะและส่งมาใหเ้จา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ทางไปรษณียก่์อนเริ�ม
การประชุม 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯ จะเริ�มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะ  และเปิดรับลงทะเบียนตั3งแต่เวลา 12.30  น. เป็นตน้ไป ณ ห้อง ไวโอ
เลต โรงแรมบางกอกกอลฟ์ สปา รีสอร์ท 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีCก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ซึ� งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน                      
 และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

  (ข)   สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผู้มอบฉันทะไดล้ง
ชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   

(ค)   เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้  

2. ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ก) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึ�งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการ  แทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 
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2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ� งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถว้น และลง
ลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ� ง
เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

3. ผู้ถือหุ้นซึ�งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที�จัดตัCงขึCนตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้นาํความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซึ� งมิไดมี้สัญชาติไทยหรือซึ� งเป็นนิติ
บุคคลที�จดัตั3งขึ3น ตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั3งนี3ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี3  

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั3นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั3นตั3งอยู่
หรือโดยเจา้หน้าที�ของนิติบุคคลนั3นก็ได ้ทั3งนี3  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกับชื�อนิติบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อ
ผกูพนันิติบุคคลและเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั3งสาํนกังานใหญ่ 

(ข)   เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ยและให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั3น
รับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

การออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ถือ (คะแนนเสียงเท่ากบัหนึ� งหุ้นต่อหนึ� งเสียง) โดยจะตอ้งใชค้ะแนนเสียง
ที�มีอยู่ทั3งหมดจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง เพียงบางส่วนไม่ได ้ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้
บุคคลอื�นเขา้ร่วมประชุมแทนและกาเครื�องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะในขอ้ 4 (ข)  คือ ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หนงัสือมอบฉนัทะตามกล่าวนี3  บริษทัฯ จะนาํการออกเสียงลงคะแนนไปบนัทึกรวบรวมไวใ้นขณะที�
ผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ เพื�ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในห้อง
ประชุม 

ผลการลงคะแนนเสียงของที�ประชุมเมื�อจบวาระนั3นๆ ประธานจะกล่าวให้ที�ประชุมทราบ โดยผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเองและ
ผูรั้บมอบฉันทะ (ซึ� งผูถื้อหุ้นที�ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที�เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ แจกให้
และส่งคืนให้เจา้หน้าที� เพื�อนาํไปบนัทึกรวมกับคะแนนเสียงผูถื้อหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที�บริษทัฯ กาํหนด และ
คะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะที�บริษทัฯ บนัทึกไวใ้นขณะที�ลงทะเบียนตามที�กล่าวขา้งตน้คะแนนเสียงทั3งหมดจะถูกส่งมอบให้
ประธานกล่าวสรุปในที�ประชุมของวาระนั3นๆ วา่มีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียงกี�เสียง  ทั3งนี3 ในแต่ละวาระจะใชจ้าํนวนหุ้นของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด 
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         (สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 4) 
ข้อมูลเกี�ยวกบักรรมการอสิระที�บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) 

1. ชื�อ-สกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 
 อาย ุ  : 55 ปี 
 ที�อยู ่  : 1092/276 หมู่ที� 12 แขวงบางนา 
                  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 สัดส่วนการถือหุน้ (%) : ไม่มี 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
 ส่วนได/้เสียในวาระที�เสนอใน AGM ครั3 งนี3  : ไม่มี  
 คุณวฒิุการศึกษา:  - ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุนธนาคารกสิกรไทย) Wharton 

School, University of Pennsylvania, USA 
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  สาขาปริมาณวเิคราะห์ (เกียรตินิยม)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ไม่มี 
 ประสบการณ์การทาํงาน  :   
                2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

2557- ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั สาลี� พริ3นทติ์3ง จาํกดั  
(มหาชน) 

2557- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
2557- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แลม วอเตอร์ โซลูชั�น จาํกดั 
2555- ปัจจุบนั อนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน และ

การบริหารกิจการของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

              2545- 2557 กรรมการอิสระ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มลูนิธิ อีดีพี 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวร์ิคส์ จาํกดั 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชั�น จาํกดั 
2546- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สวนส้มเชียงดาว จาํกดั 
2544- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัแพรคติคมั เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 
2543- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล 

จาํกดั 
      2541- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ แอล เอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั 

2554- 2554 ประธานกรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
2554- 2554 กรรมการ บริษทั สินเชื�อไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
2553- 2554 รองประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
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2. ชื�อ-สกุล : นางพรรณี จารุสมบติั 
 อาย ุ  : 58 ปี 
 ที�อยู ่  : 77 หมู่3 ต.บางกรูดอ.บา้นโพธิ_  จ.ฉะเชิงเทรา 
 ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 สัดส่วนการถือหุน้ (%) : ไม่มี 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
 ส่วนได/้เสียในวาระที�เสนอใน AGM ครั3 งนี3  : ไม่มี 
 คุณวฒิุการศึกษา:  - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  

                           มหาวยิาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต สาขาสื�อสารมวลชน (เกียรตินิยม 

อนัดบั 2) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
- โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ไม่มี 
 ประสบการณ์การทาํงาน  :   

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
2552 เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
2551 ที�ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
2551 อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ BOI BOI 
2551 กรรมการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.) 
สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (สสว.) 

- รองเลขาธิการ  สมาคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทย-จีน 
- คณะทาํงาน สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจ ฝ่ายวชิาการ - 

2550 รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี - 
2549 สมาชิกวฒิุสภา จงัหวดัฉะเชิงเทรา - 
2548 กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.โตโยตา้ พาวลิเลี�ยม ระยอง 

- กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ออฟเฟอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

3. ชื�อ-สกุล : ดร.วชิญะ เครืองาม 
 อาย ุ  : 33 ปี 
 ที�อยู ่  :  209 ซอยประชาชื�น 30 ถนนประชาชื�น  

                                      แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 
 ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 สัดส่วนการถือหุน้ (%) : ไม่มี 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
ส่วนได/้เสียในวาระที�เสนอใน AGM ครั3 งนี3  : ไม่มี 
 คุณวฒิุการศึกษา:                -  นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (J.S.D.) มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M.) มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์
- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- ประกาศนียบตัรสาํนกัฝึกอบรมวชิาวา่ความ สภาทนายความในพระ

บรมราชูปถมัภ ์
- ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง รุ่นที� 16 

สาํนกังานศาลยติุธรรม 
- ประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที� 1 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่นที� 116/2015 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 ประสบการณ์การทาํงาน :   
2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั 

(มหาชน)  
2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร สมาคมเเบดมินตนัเเห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถมัภ ์
2556-2557 อนุกรรมาธิการ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื�อสาธารณะ 

วฒิุสภา 
2553-ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช 

2553-ปัจจุบนั ผูเ้ชี�ยวชาญฝ่ายรัฐกิจสัมพนัธ์ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
2553 อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
2549-2553 ที�ปรึกษากฎหมาย บริษทั ไวท ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) จาํกดั 
2549 ทนายความฝึกงาน  Tilleke&Gibbins Consultants Limited ประเทศ

เวยีดนาม 
2544 ทนายความฝึกงาน บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซี� จาํกดั 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั3งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลที�
อาจมีความขดัแยง้ ทั3งนี3 ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั3ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดา  มารดา  คู่สมรส  พี�
นอ้ง และบุตร รวมทั3งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น การทาํรายการทางการค้าที�เป็นปกติ เพื�อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื�น
ทาํนองเดียวกันกับบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ในลกัษณะที�อาจเป็นการ
ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั3งไม่เคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผูบ้ริหารของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั3ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  และไม่เป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั3ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  ทั3งนี3 ใน
กรณีที�ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผูบ้ริหารหรือ
หุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั3นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2  ปี  ก่อน
ไดรั้บการแต่งตั3ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั3งขึ3 น เพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้   

9. กรณีที�กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกัน บริษทัตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมที�กรรมการอิสระรายนั3นไดรั้บในแบบ 56-1 และแบบ 56-
2 ดว้ย    

10. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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(สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 5) 
ประวัติของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อให้เลอืกตัCงเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

1. ชื�อ-สกุล : นายธิติพงศ ์ตั3งพนูผลวิวฒัน์ 
 อาย ุ  :              36 ปี 
 ที�อยู ่  : 28/118 หมู่ที� 8 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
                  กรุงเทพมหานคร 
 ตาํแหน่งปัจจุบนั : ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการ 
 สัดส่วนการถือหุน้ (%) : 2.696 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
 ส่วนไดเ้สีย : - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 

                  -  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่    
สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

 คุณวฒิุการศึกษา : -  ปริญญาโท University of Warwick, Msc.in  
                                                                                    Engineering Business Management 

- ปริญญาตรี University of California at Berkeley Walter A. Hass   
School of  Business, BSc. In Business Administrative 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ไม่มี 
ประสบการณ์การทาํงาน :  
2557-ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เวลิดไ์วร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 
2554-2556 President Millcon Steel Industries Plc. 
2555-2556 Director Million Miles Co.,Ltd 
2552-2556 President MillconBurapaCo.,Ltd 
2549-ปัจจุบนั Director Siam Rubber Industry Co.,Ltd 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น : 
2557-ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เวลิดไ์วร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 
2554-2556 President Millcon Steel Industries Plc. 
2555-2556 Director Million Miles Co.,Ltd 
2552-2556 President MillconBurapaCo.,Ltd 
2549-ปัจจุบนั Director Siam Rubber Industry Co.,Ltd 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557 : 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง คณะกรรมการบริษทั (15 ครั3 ง) คณะกรรมการบริหาร (13 ครั3 ง) หมายเหตุ 

4 ก.พ. 2555  – เม.ย. 2558 12/15 11/13 แต่งตั3ง 4/02/2557 
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2. ชื�อ-สกุล :             ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 
 อาย ุ  : 36 ปี 
 ที�อยู ่  : 121/5 ถนนะระรามที� 6 แขวงทุ่งพญาไท 

               เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
 ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 สัดส่วนการถือหุน้ (%) : ไม่มี 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
 ส่วนไดเ้สีย : - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 

                  - ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่ 
สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

 คุณวฒิุการศึกษา : - ปริญญาเอก วศิวกรรมโยธา University of California, Berkeley, CA 
- ปริญญาโท วศิวกรรมโยธา University of California, Berkeley, CA 

                                                                         - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
        การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - อบรมหลกัสูตร DAP รุ่นที� 105/2013 

- อบรมหลกัสูตร DCP รุ่นที� 193/2014 
- อบรมหลกัสูตร EDP รุ่นที� 13 

 ประสบการณ์การทาํงาน  :   
2556-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมคทริค จาํกดั  
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เวลิดไ์วร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 
2552 - 2556 Project Director U and O Corporation, Ltd., Bangkok, Thailand 
2550 – 2552 Senior Engineer AMEC Geomatrix Consultants, Inc.,  

  
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 

2556-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมคทริค จาํกดั  
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เวลิดไ์วร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 
2552 - 2556 Project Director U and O Corporation, Ltd., Bangkok, Thailand 
2550 – 2552 Senior Engineer AMEC Geomatrix Consultants, Inc.,  

 
 การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557 : 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง คณะกรรมการบริษทั (15 ครั3 ง) คณะกรรมการบริหาร (13 ครั3 ง) หมายเหตุ 

26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559 14/15 13/13 แต่งตั3ง 1/04/2557  
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3. ชื�อ-สกลุ : ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์                         
 อาย ุ  : 46 ปี 
 ที�อยู ่  : 1300/27 ซ.สุขมุวทิ50 แขวงพระโขนง  

                เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
 สัดส่วนการถือหุน้ (%) : ไม่มี 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
 ส่วนไดเ้สีย :               - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 
                    - ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถ

ทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
 คุณวฒิุการศึกษา : -  ระดบัปริญญาเอก Doctor of Science    (Metallurgy) พฤษภาคม พ.ศ.   

2539 Department of Materials Science and Engineering, School of 
Engineering  Massachusetts Institute of Technology (ทุนรัฐบาล   
โครงการพฒันาอาจารยรุ่์นที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2532) 
- ระดบัปริญญาโท ไดรั้บการยกเวน้จาก Massachusetts Institute of 

Technology 
- ระดบัปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิตเกียรตินิยม (วศิวกรรมโลห

การ) กรกฎาคม พ.ศ. 2533 คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : ไม่มี 
ประสบการณ์การทาํงาน :   
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซนัเทคเมทสัส์ จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการปรับปรุงหลกัสูตร Automotive Design and 

Manufacturing Engineering ของ International 
School of Engineering 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารหลกัสูตร Automotive Design and 
Manufacturing Engineering ของ International 
School of Engineering 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2555 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานโครงการเชื�อมโยงคณะ
วศิวกรรมศาสตร์กบัภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial 
Liaison Program (ILP) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น : 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซันเทคเมทสัส์ จาํกดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการปรับปรุงหลกัสูตร Automotive Design and 

Manufacturing Engineering ของ International School of 
Engineering 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารหลกัสูตร Automotive Design and 
Manufacturing Engineering ของ International School of 
Engineering 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2555 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานโครงการเชื�อมโยงคณะวศิวกรรมศาสตร์กบั
ภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial Liaison Program (ILP) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557 : 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง คณะกรรมการบริษทั (15 ครั3 ง) หมายเหตุ 

13 พ.ค. 2556 – ก.พ. 2559 14/15 แต่งตั3ง 13/05/2556 

การสรรหากรรมการและการแต่งตัCง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั3งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร และมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎหมายกาํหนด   

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั3 ง กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งหนึ�งในสามตามอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกในจาํนวนที�ใกลเ้คียงที�สุดกบัจาํนวน 1ใน 3 นั3น  โดยกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจ
ไดรั้บเลือกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัใหม่ได ้ทั3งกาํหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั3งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ ์
และวธีิการที�กาํหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงันี3  

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั3งหมดเลือกตั3งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน
กรณีที�เลือกตั3งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั3งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะ
พึงมีหรือพึงเลือกตั3งในครั3 งนั3น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บเลือกตั3งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั3งในครั3 งนั3น ใหผู้เ้ป็นประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสียงชี3ขาด  

 ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ� งซึ� ง
มีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู่ เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ� งเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน  

 ที�ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�ถือโดยผูถื้อ
หุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนครั3 งสูงสุดของกรรมการที�ถูกแต่งตั3งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบติัในเรื�อง
ของอาย ุแต่บริษทัฯจะคาํนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที�จะอุทิศใหก้บับริษทัฯ รวมทั3งความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที�เป็นสาํคญั 
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(สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 6) 

ข้อบงัคบัของบริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

หมวดที� 5  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี�เดือนนบัแต่วนัสิ3นสุดของ
รอบบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั  เมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบ จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได ้ทั3งหมดจะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนังสือดงักล่าวดว้ย  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนัที�ไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมี  แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น  คนหนึ�งเป็นประธานในที�
ประชุม 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ  สถานที�  วนั  เวลา  ระเบียบวาระ
การประชุม  และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�
จะเสนอเพื�อทราบ  เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั3งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว  
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น  และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั  ก่อนวนัประชุม  และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  3  วนั 
การประชุมผูถื้อหุ้นจะประชุม  ณ  ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั3งสาํนกังานแห่งใหญ่  สาํนกังานสาขา  หรือทอ้งที�ในจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือทอ้งที�อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ หรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด 

ข้อ 35. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี�สิบห้าคน 
หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั3งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดห้รือไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครั3 งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้น  ซึ� งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  การ
ประชุมเป็นอนัระงบั  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั3นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่  และ
ให้ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครั3 งหลงันี3 ไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 36. มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั3นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี3  
1. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีกหนึ�งเสียง เป็นเสียงขา้งมาก 
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2. ในกรณีดงัต่อไปนี3   ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั3งหมดของผูถื้อหุ้น ซึ� งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั3งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
ข. การซื3อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํแกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั3งหมด หรือบางส่วนที�สาํคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ข้อ 37. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี3  
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงว่าในรอบปีที�ผ่านมากิจการของบริษทัได้

จดัการไป 
2. พิจารณาและอนุมติังบดุล  และงบกาํไรขาดทุน 
3. พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร, เงินทุนสาํรอง, การจ่ายเงินปันผล 
4. เลือกตั3งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
5. แต่งตั3งผูส้อบบญัชี และกาํหนดสินจา้งผูส้อบบญัชี 
6. พิจารณากิจการอื�น ๆ 
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(สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 7) 
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(สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบข.) 

 

                                                                                                                 เขยีนที� …………………………………………………………………………….. 

 วันที�   ..…….. เดอืน ………………………. พ.ศ. ……….…................................. 

(1)  ข้าพเจ้า ………………………………….……………………….สัญชาติ ……… อยู่บ้านเลขที� …………… ถนน …………………………………….. 

ตาํบล/แขวง ………..…………. อาํเภอ/เขต ………….……….…… จงัหวัด ……………………… รหัสไปรษณย์ี ………………………………………... 

(2) เป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทัเจนเนอรัลเอนจเินียริ�งจาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

โดยถอืหุ้นจาํนวนทัCงสิCนรวม ……………………..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ………………………. เสียง ดงันีC 

 หุ้นสามัญ ….................................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ………………………. เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ  ……………..………......….. หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ………………………. เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

1. …………………………….……………….…….. อายุ ……..…… ปีอยู่บ้านเลขที� ………….…...……………….…......................................................... 

ถนน …………….…… ตาํบล/แขวง ….……………. อาํเภอ/เขต …………......……. จงัหวัด ………………. รหัสไปรษณย์ี ……………………………... 

2. …………………………….……………….…….. อายุ ……..…… ปีอยู่บ้านเลขที� ………….…...……………….…......................................................... 

ถนน …………….…… ตาํบล/แขวง ….……………. อาํเภอ/เขต ………......………. จงัหวัด ………………. รหัสไปรษณย์ี ……………………………... 

3. .…………………………….……………….…….. อายุ ……..…… ปีอยู่บ้านเลขที� ………….…...……………….…........................................................ 

ถนน …………….…… ตาํบล/แขวง ….……………. อาํเภอ/เขต …………….......…. จงัหวัด ………………. รหัสไปรษณย์ี …………………………….. 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558ในวัน

ศุกร์ที� 24 เมษายน 2558เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอกกอล์ฟสปารีสอร์ทเลขที� 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง 

จงัหวัดปทุมธานี หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวันเวลาและสถานที�อื�นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัCงนีCดงันีC 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันีC 

 วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 ประชุมเมื�อวันที� 25 มีนาคม 2557 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 วาระที� 2          พจิารณารับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีสิCนสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษทัแล้ว 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2557 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตัCงกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระและพจิารณาเลอืกกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามา

เป็นกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

    1. นายธิตพิงศ์ ตัCงพนูผลวิวัฒน์ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  2. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณชิ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  3. ดร.อทิธิพล เดี�ยววณชิย์ 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 

 
อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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(…………………………………………..) 

(……….……………………..……….…)     

 วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัCงผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558  

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 8 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที� 10 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีCให้ถอืว่า การลงคะแนนเสียงนัCนไม่ถูกต้อง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถอืหุ้น 

(6) ในกรณทีี�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพจิารณาหรือลง

มตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้นรวมถงึกรณทีี�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 

กจิการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม  เว้นแต่กรณทีี�ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื

เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 

ลงชื�อ ……………………..………..……………….. ผู้มอบฉันทะ                              ลงชื�อ ……………….………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ         

(……………..………………………………..)                                                             

หมายเหตุ    1.   ผู้ถอืหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 

      ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

                    2.   ในกรณทีี�มีวาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเตมิได้ 

       ในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. ตามแบบ 

     ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทัเจนเนอรัลเอนจเินียริ�งจาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 ในวันศุกร์ที� 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอกกอล์ฟสปารีสอร์ทหรือที�จะพงึเลื�อนไปในวันเวลาและสถานที�อื�นด้วย 

………..........................................................................……………………………… 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 

          (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันีC 

วาระที� ……………... เรื�อง ……………………………………………………………………………….……………………..… 

                  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที� ……………... เรื�อง ……………………………………………………………………………….……………………..… 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที� ……………... เรื�อง ……………………………………………………………………………….……………………..… 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที� ……………... เรื�อง ……………………………………………………………………………….……………………..… 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื�อ ……………………..………..……………….. ผู้มอบฉันทะ             ลงชื�อ ……………….………………………….. ผู้รับมอบฉันทะ 

                     (……………………………………………….)                                        

             วันที� ………..…./……..…………./………….………                                    วันที� ………..…./……………..…./…..………. 


