
 
 

 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

 

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
 

วนัศุกร์ที ่3 กรกฎำคม 2563 เวลำ 13.00 น. 
ณ ห้องบวัหลวง โรงแรมทนิิด ีโฮเต็ล แอท บำงกอกกอล์ฟคลบั 

เลขที ่99/3 หมู่ 2 ถนนตวิำนนท์ ต ำบลบำงกะด ี
อ ำเภอเมือง จังหวดัปทุมธำนี 12000 

   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

มำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ตามประกาศของกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
สนับสนุนให้ท่านผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยเฉพาะท่านผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิง
เดินทางมาจากประเทศท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 และยงัไม่พน้ก าหนด 14 วนั หรือมีอาการของระบบทางเดิน
หายใจ  
 
บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดงักล่าว และเพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จึงจดัใหมี้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID -19 ซ่ึงรวมถึงการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมไว ้จดัท่ีนั่งห่างกนัอย่างเหมาะสม มีการท าความ
สะอาดไมโครโฟนทุกคร้ังท่ีเปล่ียนผูใ้ช ้และขอความร่วมมือท่านในการสวมหนา้กากอนามยัในการเขา้ประชุม 
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการเขา้ร่วมประชุม หากท่านมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป ตามค าแนะน า
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  



หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563                  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

หนา้ท่ี 2 
 

GEL.CS.008/2563     
         วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารท่ีส่งมาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

 2. รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

  3. ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงแทน 
   กรรมการท่ีออกตามวาระ 
  4. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้และคุณสมบติั 

 กรรมการอิสระ 
  5. ค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และการแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม 
  6. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และออกเสียงคะแนน 
  7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  
  8. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข) 
 

 คณะกรรมการบริษทัของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีมติใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบวัหลวง โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอลฟ์คลบั เลขท่ี 
99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วำระที ่1 เร่ืองประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมรับทรำบ 
 

วำระที ่2 เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 

2562 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมดงักล่าว โดยไดจ้ดัส่งให้กระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gel.co.th  ทั้งน้ีไดจ้ดัส่ง
ส าเนารายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 1 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน2562 รายละเอียดตามท่ีเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 1  

 ทั้งน้ีจึงขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณารับรอง โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายงาน
การประชุมดงักล่าวทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี
และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

คะแนนเสียงส ำหรับกำรลงมต:ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วำระที ่3 เร่ืองพจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: บริษทัฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี  2562 ซ่ึงปรากฎอยู่ในรายงาน

ประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 2 และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
รับทราบ 

http://www.gel.co.th/
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หนา้ท่ี 3 
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 
2562 ตามท่ีบริษทัฯ น าเสนอ 

คะแนนเสียงส ำหรับกำรลงมต:ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วำระที ่4 เร่ืองพจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษทั (มหาชน) จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 

ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัใหมี้การท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และให้เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 2 

คะแนนเสียงส ำหรับกำรลงมต:ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วำระที ่5 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรงดจดัสรรเงนิก ำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับปี 2562  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43 

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 อน่ึงบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงั
หักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย และบริษทัฯ ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งน้ีให้สอดคลอ้งกบั
กระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษทัฯในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายใหต้าม
จ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกนั 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
(1) การงดจดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย    
(2) การงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

คะแนนเสียงส ำหรับกำรลงมต:ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

 

วำระที ่6 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล:  ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 16 

ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้นจะตอ้งออกจากต าแหน่งโดยกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูท่ี้จะตอ้งออกจาก
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หนา้ท่ี 4 
 

ต าแหน่ง และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจไดรั้บการเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่
ได ้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 บริษทัฯ มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ศ. ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. ดร. วชิญะ เครืองาม กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
3. นายวภูิธา ตระกลูฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการอิสระ 
อน่ึงหาก ศ. ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ได้รับเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงในคร้ังน้ี  
ศ. ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัรวมเป็นระยะเวลา 9 ปี 5 วนั ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีกระบวนการกลัน่กรองและพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยอาศยัเหตุผลหลายปัจจยัประกอบกบัความจ าเป็นทางธุรกิจของบริษทัฯ เห็นวา่มีความ
เหมาะสมอยา่งยิ่งในการพิจารณาให ้ศ. ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก ศ. ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็นผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นกฎหมายใน
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศ รวมถึงเป็นท่ียอมรับเร่ืองการบริหารงานตามแนวทางก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะการให้ค  าแนะน าทางดา้นกฎหมายและ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี มีความคุน้เคยกบั
วฒันธรรมองค์กรและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนของบริษทัฯ มีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีประจกัษ์ 
รวมทั้งมีการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง การมีส่วนร่วมในการประชุม มีจริยธรรม
ทางธุรกิจ และท าประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไดอ้ยา่งดีมาโดยตลอด ส่งผลใหเ้กิดการบริหารงานท่ีถูกตอ้ง
เป็นธรรมและโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทั้ ง  3  ท่านกลบั เข า้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก
กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทุกท่านไดป้ฏิบติังานในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพื่อให้การ
บริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้  
ทั้งน้ี จึงไดแ้นบประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระ
หน่ึง มีรายละเอียดดงัปรากฏตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 3 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม – 
30 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: พิจารณาแล้ว (ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในกรณีน้ี)  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 
ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมี
รายช่ือดงัน้ี  

1. ศ. ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
วนัท่ีไดแ้ต่งตั้งวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี 5 วนั (ณ 30 เมษายน 2563) 
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กรณีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีมีมติอนุมติัแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งเป็น 9 ปี 5 วนั  

2. ดร. วชิญะ เครืองาม กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
วนัท่ีไดแ้ต่งตั้งวนัท่ี 2 ตุลาคม 2557 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 6 เดือน (ณ 30 เมษายน 2563) 
กรณีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีมีมติอนุมติัแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งเป็น 8 ปี 6 เดือน  

3. นายวภูิธา ตระกลูฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการอิสระ 
วนัท่ีไดแ้ต่งตั้งวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 2 เดือน (ณ 30 เมษายน 2563) 

 ทั้งน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวทั้ง 3 ท่านไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบของ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ เห็นวา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนดรวมถึงไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ส าหรับประวติับุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นิยาม
กรรมการอิสระของบริษทัฯ และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาปรากฏตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 3 

คะแนนเสียงส ำหรับกำรลงมต:ิ  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วำระที ่7  เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรอ่ืนๆ  
 (ถ้ำม)ี ประจ ำปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 กล่าวไวว้่า “ห้ามมิให้บริษทั

จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใน
กรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม” 

 และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯในรูปของเงิน
รางวลั เบ้ียประชุมบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้
จะพิจารณาซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดแ้ละนอกจากนั้น
อาจใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ  



หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563                  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

หนา้ท่ี 6 
 

 ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจน
สภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแลว้จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ส าหรับปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
กรรมกำร ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 (บำท) ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 (บำท) 

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน 

ค่ำเบีย้ประชุม
รำยคร้ัง 

โบนัส/
บ ำเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ค่ำตอบแทน 
รำยเดือน 

ค่ำเบีย้ประชุม
รำยคร้ัง 

โบนัส/
บ ำเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

1) คณะกรรมกำรบริษทั 

 ประธานกรรมการ 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 รองประธานกรรมการ 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 กรรมการ 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

2) คณะกรรมกำรตรววสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 กรรมการตรวจสอบ 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

3) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

4) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 

 ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

5) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 

 ประธานกรรมการก ากบัดูแล
ความเส่ียง 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

 กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- ไม่มี- 

 หมายเหตุ   
1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบักรรมการตามต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริษทัท่ีด ารง

ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและไดรั้บเงินเดือนประจ าจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
2. ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนใชอ้ตัราเดียวกนักบัอตัราค่าตอบแทนของปีก่อน เน่ืองจากทางบริษทัฯ เห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมจึงใชอ้ตัราเดิมอยู ่
 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: พิจารณาแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั การก าหนด
ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการก ากบัดูแล
ความเส่ียง ประจ าปี 2563 

คะแนนเสียงส ำหรับกำรลงมต:ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุม 
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วำระที ่8 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงบญัญติัวา่ “ใหท่ี้ประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปีและในการ
แต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และขอ้บังคบัของบริษทัขอ้ท่ี 37 (5) 
ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนค่าตอบแทนทุกปี 
ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ ได้เปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ เน่ืองจากบริษทัผูส้อบบญัชีเดิมมี
บุคลากรไม่เพียงพอในการสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้การสอบถาม
ราคาเพื่อคดัเลือกผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีแลว้ มีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั
ฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ช่ือและส ำนักงำนสอบบัญชี  

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2563 

2. รำยช่ือผู้สอบบัญชี   
เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 1) นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 หรือ  
 2) นางสาวภิตินนัท ์ภทัรกฤติเดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10467 
3. ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563  

เห็นสมควรเสนอก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเป็นเงิน
จ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 2,600,000 บาท  

 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าสอบทาน ค่าสอบบญัชี ค่าสอบทาน 56-1 รวมทั้งส้ิน ค่าสอบทาน ค่าสอบบญัชี ค่าสอบทาน 56-1 รวมทั้งส้ิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 795,000 1,055,000 20,000 1,870,000 1,140,000 1,140,000 20,000 2,300,000 
บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ากดั 135,000 310,000 - 445,000 300,000 320,000 - 620,000 
บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ 
จ  ากดั 

105,000 180,000 - 285,000 225,000 305,000 - 530,000 

รวมทั้งส้ิน 1,035,000 1,545,000 20,000 2,600,000 
 

1,665,000 1,765,000 20,000 3,450,000 

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศและท่ีพกั (ในกรณีท่ีตอ้ง
เดินทางไปพกัคา้งคืน) เป็นตน้ 
อน่ึง ในปี 2562 ค่าใชจ่้ายส าหรับบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็น
จ านวนเงิน 480,207 บาท 

4. ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือขา้งต้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษทัฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมี ค ว า ม เ ป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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5. กำรให้บริกำรบริษัทอ่ืน 
บริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทัย่อย 
จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จ ากัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต  
อินดสัทรีส์ จ ากดั 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: พิจารณาจากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คุณวุฒิ คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี ตลอดจนราคาค่าสอบบญัชี 
เห็นว่า บริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากัด มีคุณสมบัติตรงตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกบั
ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความรู้ ความสามารถ เคยผ่านประสบการณ์การสอบบญัชีให้กบับริษทัฯ 
เป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจ มีความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
อนุมติัจ านวนเงินค่าสอบบญัชีตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: พิจารณาแลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
1) นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 หรือ  
2) นางสาวภิตินนัท ์ภทัรกฤติเดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10467 
แห่งบริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย พร้อมทั้งก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจ านวนทั้งส้ินไม่
เกิน 2,600,000 บาท และขอให้ท่ีประชุมพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั 
หากบริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากัด จ าเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปีดว้ย 

คะแนนเสียงส ำหรับกำรลงมต:ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วำระที ่9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: การเปิดวาระอ่ืนๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม หารือ และ/หรือใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ

และ/หรือฝ่ายจดัการในการด าเนินธุรกิจนอกเหนือจากเร่ืองท่ีเสนอไวเ้ป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา
แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเ ร่ืองอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมก็จะตอ้งเขา้ตามเง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงก าหนดไว้
ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เม่ือท่ีประชุม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมอีกก็ได"้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร: เห็นควรเปิดวาระน้ีไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆโดยไม่มี
การลงมติแต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตาม
มาตรา 105 วรรคสองท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

ในการน้ีบริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 
2563  ตั้ ง แต่ เ วลา  13 .00  น .  ณ  ห้องบัวหลวง  โรงแรมทิ นิ ดี  โฮ เต็ล  แอท  บางกอก กอล์ฟ คลับ เลข ท่ี  99 /3  ห มู่  2  
ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
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โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดแ้ละประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ สามารถดู
ขอ้มูลไดต้ามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย 4 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข (เอกสารท่ีส่งมาดว้ย 8) หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ไดจ้าก www.gel.co.th และส่งมอบหนงัสือ
มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ก่อนถึงวนัประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชุมจกัขอบคุณยิง่ 
 อน่ึงบริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 1 มิถุนายน 2563 
 คณะกรรมการของ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มูลในสารสนเทศขา้งตน้ท่ีจดัส่งมายงั 
ผูถื้อหุ้นพร้อมกันน้ีเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในฐานะกรรมการบริษทั ขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวมีความถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดหรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคใ์ห้บริษทัฯ จดัส่งรายงานประจ าปี 2562 ในรูปเล่มเพ่ิมเติมกรุณาแจง้มายงับริษทัฯ ท่ี
โทรศพัทห์มายเลข 02-501-2020 ต่อ 773 และ 333 โทรสาร 02-501-2468 
 
 
 

โดยมติของคณะกรรมการบริษทั 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
        
  

(นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์)          (นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร)    
  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม         กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 

หมำยเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 

www.gel.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นส่ง
ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ โดยบริษทัฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้ต่างชาติกรุณาส่งค าถามต่อบริษทัฯ เป็นการ
ล่วงหนา้ เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดส้รุปค าถามและค าตอบเป็นภาษาไทยใหแ้ก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เขา้ใจทัว่กนั 

2. เพ่ือเป็นการรณรงค์ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย บริษทัฯ ของดการเล้ียงอาหารกลางวนัและงดการแจกของช าร่วย 
อยา่งไรก็ดี บริษทัฯจะจดัเตรียมอาหารวา่งไวบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

3. บริษทัฯไดพิ้จารณาเลือกสถานท่ีในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัฯในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมี
การคมนาคมท่ีสะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุน้ท่ีจะมาเขา้ร่วมประชุม เพ่ือสนบัสนุนแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  

 

http://www.gel.co.th/
http://www.gel.co.th/



