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GEL.CS.004/2563 

วนัท่ี 20 เมษายน 2563 
 

เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลือ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และยงัคงงดจ่ายเงินปันผล 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบวา่ ตามที่บริษัทฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก
กอล์ฟคลบั เลขที ่99/3 หมู ่2 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี เพื่อพิจารณาวาระตา่งๆ ท่ีส าคญัตาม
รายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วนัน้ 

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (‘COVID-19”) ในประเทศไทยมีการ

แพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพิจารณาความจ าเป็นในการจดักิจกรรมที่มี
ลกัษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจ านวนมาก เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชือ้โรค และตามประกาศจังหวดั
ปทมุธานี เร่ืองสัง่ปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราว (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ได้มีก าหนดให้ปิดสถานท่ีบริการห้องประชุม 
ห้องจัดเลีย้ง สถานที่จัดเลีย้ง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกัน โดยมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2563 ถึง 30 
เมษายน 2563  

 
ด้วยเหตุดงักล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีมติในเร่ือง

ส าคญัตา่งๆ ดงันี ้ 
1. ยกเลิกการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่ก าหนดไว้วนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน 2563  
2. เลื่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปไม่มีก าหนด โดยยกเลิกก าหนดวนัประชุมและวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่ก าหนดไว้วนัท่ี 30 เมษายน 2563  
3. ยกเลิกวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ที่ก าหนด

ไว้วนัท่ี 17 เมษายน 2563 ทัง้นี ้  
และบริษัทฯ ยงัคงงดจ่ายเงนิปันผลตามมติคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 
 
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดวนัและวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 รวมถึงวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อ
สถานการณ์และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตอ่ไป โดยการเลือ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่การด าเนินงาน
ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  
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และตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 มีมติให้เลื่อนการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงเป็นเหตุท าให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ถกูเลือ่นออกไป อยา่งไรก็ตาม ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 วนัที่ 27 มีนาคม 2563 
ผ่อนผนัให้ ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ไม่สามารถจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทสง่งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัท ตอ่ส านกังานได้ โดยบริษัทต้องเสนอให้
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วในการประชมุคราวตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอขอ
อนมุตัิตอ่ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตอ่ไป โดยมีมติเห็นชอบดงันี ้

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี ้ซึง่สงักดัส านกังานสอบบญัชี บริษัท พราวด์ อิน โปร จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,600,000.00 บาท 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าตอบแทนอื่น) โดยบริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้ สอบ
บญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ตอ่ไป 

1) นางสาว ศนัสนีย์ พลูสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6977 หรือ 
2) นางสาวภิตินนัท์ ภทัรกฤติเดช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10467 
 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัทเจนเนอรัลเอนจิเนยีร่ิงจากดั (มหาชน) 

-ลงนาม- 
(นายวฒุชิยัเศรษฐบตุร) 

กรรมการบริษัท 


