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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 5)
คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรเข้ ำร่ วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษำยน 2562
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
กำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อ
หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างชาติ)
2. เอกสารที่ทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งไปให้ผถู ้ ือหุน้ (ถ้ามี)เนื่องจากทางบริ ษทั ฯ ใช้วธิ ีการลงทะเบียนแบบระบบบาร์โค้ด
กำรมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะ (แบบข.) ตามที่กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้
ผูถ้ ือหุ ้น เพื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง คือ
1.นายวิรัช มรกตกาล
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 51ปี
ที่อยู่ 36/22 ซอย อารี ย4์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.
2.นายวิชญะ เครื องาม
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
อายุ 37ปี
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ 209 ซอยสายสิ น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
โดยผูถ้ ื อหุ ้น สามารถระบุ ชื่อกรรมการผูร้ ับ มอบฉันทะในหนังสื อมอบฉันทะและส่ งมาให้เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ ทาง
ไปรษณี ยก์ ่อนเริ่ มการประชุม
เอกสำรหลักฐำนในกำรมอบฉันทะ ดังต่ อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ
1.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลง
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทน
(ก) สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้อมหนังสื อเชิ ญ ประชุ มซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
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(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 5)
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่ ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้ มสี ัญชำติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตั้งขึน้ ตำมกฎหมำยต่ ำงประเทศ
ให้นาความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึ่งเป็ น
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลนั้นอาจจะเป็ นเอกสารที่ ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
หรื อโดยเจ้าหน้าที่ ของนิ ติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับชื่ อนิ ติบุคคลผูม้ ี อานาจลงลายมือชื่ อ
ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรื อข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วยและให้ผแู ้ ทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความถูกต้องของคาแปล
กำรออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ ากับจานวนหุ ้นที่ ถือ (คะแนนเสี ยงเท่ ากับหนึ่ งหุ ้น ต่อหนึ่ งเสี ยง) โดยจะต้องใช้
คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดจะแยกการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง เพียงบางส่ วนไม่ได้ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทนและกาเครื่ องหมายมาในหนังสื อมอบฉันทะในข้อ 4 (ข) คือ ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น หนังสื อมอบฉันทะตามกล่าวนี้ บริ ษทั ฯ จะนาการออกเสี ยงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวม
ไว้ในขณะที่ผรู ้ ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอกบัตรลงคะแนน
เสี ยงในห้องประชุม
ผลการลงคะแนนเสี ยงของที่ ประชุ มเมื่ อจบวาระนั้นๆ ประธานฯ จะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วย
ตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ (ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
ฯ แจกให้และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนาไปบันทึกรวมกับคะแนนเสี ยงผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริ ษทั ฯ กาหนด
และคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ บันทึกไว้ในขณะที่ลงทะเบียนตามที่กล่าวข้างต้นคะแนนเสี ยงทั้งหมดจะถูกส่งมอบ
ให้ประธานฯ กล่าวสรุ ปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผเู ้ ห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย งดออกเสี ยงกี่เสี ยง ทั้งนี้ ในแต่ละวาระจะใช้จานวน
หุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
บริ ษทั ฯ ได้อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยตนเอง โดยบริ ษทั ฯ ส่งหนังสื อมอบ
ฉันทะในข้อ 4 (ข) ไปพร้อมกับแบบหนังสื อนัดประชุม
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