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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
 

ช่ือ – สกลุ นายวิรัช มรกตกาล 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
อำยุ  53 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
วนัที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 16 พฤศจิกายน 2558 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 5 ปี 5 เดือน 
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด Management Science, Virginia Polytechnic Institute and State University 
ประวตัิกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม หลกัสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) รุ่นท่ี 5/2018  
สถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 18/2015 
 หลกัสูตร Director Certification (DCP) รุ่นท่ี 190/2014 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 โดยนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภำวะ 

-ไม่มี- 

ประวตัิกำรท ำผดิกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี 
ที่ผ่ำนมำ 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 

 
ต ำแหน่งอ่ืนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
สายงานพาณิชยแ์ละการลงทุน 

บมจ. สบาย เทคโนโลย ี 

 ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ 

บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล 

ต ำแหน่งอ่ืนในกจิกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 
บจก. ดีสโตน คอร์ปอเรชัน่ 

 ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ตน้ไร้ขอ้ 
 ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

อิสระ 
บมจ. อกัษรเอด็ดูเคชัน่ 

 ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจก. เวนด้ิง พลสั 
 ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริการ บจก. แกแลก็ซ่ี เวนเจอร์ส 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดตี ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 2561-2562 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซิมิโก ้
 2561-2562 ประธานกรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 
KTZ Ruby Hill Securities 
Company Limited ณ  
 



หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564                  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

หนา้ท่ี 35 
 

(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดตี ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
   สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมาร์ 
 2559-2561 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
 2552-2558 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี 

 
ต ำแหน่งในกจิกำรที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของ
บริษทัฯ ที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

ทักษะและควำมเช่ียวชำญ ดา้นบญัชีและการเงิน  
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2563 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 คิดเป็นร้อยละ 100 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเลือกตั้งเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษทัฯ / บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
- กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 
ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงนิเดือนประจ ำ 

-ไม่มี- 

- ผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย 

-ไม่มี- 

- ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิที่มีนัยส ำคญัอนัอำจมีผล
ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 
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 (เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
 

ช่ือ – สกลุ นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลวิวฒัน์ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 
อำยุ  42 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ต ำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
วนัที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 4 กุมภาพนัธ์ 2557 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 7 ปี 2 เดือน 
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด M.Sc. in Engineering Business Management, Warwick University, UK 
ประวตัิกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 -ไม่มี- 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 โดยนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภำวะ 

17.46 

ประวตัิกำรท ำผดิกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี 
ที่ผ่ำนมำ 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 

 

ต ำแหน่งอ่ืนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
-ไม่มี-    
ต ำแหน่งอ่ืนในกจิกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บจก. เซเวน่ ไวร์ 
 ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. เจนเนอรัล นิปปอน 

คอนกรีต อินดสัทรีส์ 
 ปัจจุบนั ประธานกรรมการ General Engineering 

Mauritius Limited 
 ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สยาม รับเบอร์ อินดสัทรี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดตี ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 2557-2558 กรรมการ บจก. เวิลดไ์วร์ โปรเซสซ่ิง 
 2554-2556 President บมจ. มิลลค์อน สตีล 

 

ต ำแหน่งในกจิกำรที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของ
บริษทัฯ ที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

ทักษะและควำมเชียวชำญ ดา้นการเงิน  
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเลือกตั้งเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ / บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
- กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงนิเดือน
ประจ ำ 

-ไม่มี- 

- ผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย 

-ไม่มี- 

- ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิที่มีนัยส ำคญัอนัอำจมีผล
ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
กำรสรรหำกรรมกำรและกำรแต่งตั้ง 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และกรรมการไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี
กฎหมายก าหนด   
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งหน่ึงในสามตามอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกในจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวน 1ใน 3 นั้น โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัใหม่ได ้ทั้งก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ตาม
หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดใ้นกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายก าหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดย
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 บริษทัฯ ไม่ไดก้ าหนดจ านวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบติัใน
เร่ืองของอาย ุแต่บริษทัฯจะค านึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ท่ีจะอุทิศให้กบับริษทัฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
ส าคญั 

 
            

  




