GEL.CS.002/2564
วันที่ 1 มีนาคม 2564
เรื่ อง

แจ้ งกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 และการงดจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ มมี ติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 วันที่
1 มีนาคม 2564 ทีส่ าคัญดังนี ้
1. มีมติเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว และมีมติเห็นชอบให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
รับรองงบแสดงฐานะการเงินงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อไปรวมทัง้
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติเห็นชอบให้ นาเสนอเรื่ องดังต่อไปนี ้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
2.1. งดการจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
2.2. งดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานประจาปี 2563
3. มีมติเห็ นชอบอนุมัติ การกาหนดวัน วาระการประชุม และให้ เรี ยกประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28
เมษายน 2564 ตังแต่
้ เวลา 10.00 น. ณ ห้ องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 447 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ รับลงทะเบียนตังแต่
้ 8.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2
เรื่ องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
วาระที่ 3
เรื่ องพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 4
เรื่ อ งพิ จ ารณ าอนุ มั ติ ง บ แสดงฐานะการเงิ น งบดุ ล และงบก าไรขาดทุ น ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5
เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2563
วาระที่ 6
เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7
เรื่ อ งพิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจาปี 2564
วาระที่ 8
เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ประจาปี 2564
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
หน้ า 1 จาก 2

4. มีม ติเห็น ชอบอนุมัติ วัน กาหนดรายชื่ อ ผู้ถือหุ้น ที่มี สิท ธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2564 ในวัน จันทร์ ที่ 22
มีนาคม 2564
ทังนี
้ ้บริษัทฯจะเผยแพร่ หนังสือบอกกล่ าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พร้ อมเอกสารสิ่งที่ส่งมา
ด้ ว ยทั ง้ ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษทางเว็บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ฯ www.gel.co.th ภายใต้ หั วข้ อ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ซ่ ึ ง
สามารถเข้ าดูได้ ตงแต่
ั ้ วนั พฤหัสที่ 25 มีนาคม 2564 สาหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พร้ อม
เอกสารสิ่งที่สง่ มาด้ วยฉบับจริ ง จะนาส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏณวันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้ าร่วมประชุม
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทเจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ งจากัด (มหาชน)
-ลงนาม(นายวุฒชิ ยั เศรษฐบุตร)
กรรมการบริษัท

หน้ า 2 จาก 2

