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GEL.CS.002/2563 

วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

เร่ือง แจ้งก าหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และการงดจา่ยเงินปันผล 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มมีติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 วนัที ่

2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทีส่ าคญัดงันี ้
1. มีมติเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
ตอ่ไปรวมทัง้รับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

2. มีมติเห็นชอบให้น าเสนอเร่ืองดงัตอ่ไปนีต้อ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
2.1. งดการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
2.2. งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการด าเนินงานประจ าปี 2562 

3. มีมติเห็นชอบอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่นซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนีใ้ห้กลบัเข้า
มาด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ซึง่บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระและเป็นกรรมการอิสระนัน้เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการที่
ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่นดงักลา่วให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
3.1. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร. บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการ 
3.2. ดร. วิชญะ เครืองาม กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ 
3.3. นายวิภธูา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการ

ก ากบัดแูลความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
4. มีมติเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยใช้อตัราเดียวกันกับปี 2562 และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ประจ าปี 2563 ตอ่ไป 

5. มีมติเห็นชอบแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีดังต่อไปนีซ้ึ่งสงักัดส านกัสอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โปร จ ากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,615,000.00 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและค่าตอบแทนอื่น) และมีมติเห็นชอบให้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 
ตอ่ไป 
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5.1. นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัดิ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6977 หรือ 
5.2. นางสาวภิตินนัท์ ภทัรกฤติเดช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10467 

6. มีมติเห็นชอบอนมุตัิการก าหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2563 ตัง้แต่เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลบั เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต าบลบาง
กะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 รับลงทะเบียนตัง้แต่ 12.30 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้
และมีมติเห็นชอบให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามก าหนดวนัเวลาดงักลา่ว 
วาระท่ี 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
วาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 
วาระท่ี 3  เร่ืองพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
วาระท่ี 4  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 
วาระท่ี 5  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและงดการจา่ยเงินปันผล

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2562 
วาระท่ี 6  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
วาระท่ี 7  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 8  เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย

ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

7. มีมติเห็นชอบอนุมัติวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัอังคารที่ 17 
มีนาคมพ.ศ. 2563 

ทัง้นีบ้ริษัทฯจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมเอกสารสิ่งที่ ส่งมา
ด้วยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ  www.gel.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่ ง
สามารถเข้าดไูด้ตัง้แต่วนัจนัทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส าหรับหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563
พร้อมเอกสารสิ่งที่สง่มาด้วยฉบบัจริงจะน าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏณวนัปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัทเจนเนอรัลเอนจิเนยีร่ิงจากดั (มหาชน) 

-ลงนาม- 
(นายวฒุชิยัเศรษฐบตุร) 

กรรมการบริษัท 

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

