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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 
  เขียนท่ี ………………..……………………..  
 วนัท่ี….... เดือน ………………. พ.ศ. ……….…..... 
 
(1)  ขา้พเจา้ …………………………………..……สญัชาติ ……… อยูบ่า้นเลขท่ี …………ถนน……………………..ต าบล/แขวง 
………..…………. อ าเภอ/เขต ………….……….…… จงัหวดั ………………… รหสัไปรษณีย ์………… 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ……………………..... หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………. เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั ….................................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………………. เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ  ……………..………......….. หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………………. เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้
1. ……………….……………………………………..….…….. อาย ุ……..…… ปีอยูบ่า้นเลขท่ี………..................... 
ถนน ……………...…… ต าบล/แขวง ….……………. อ าเภอ/เขต …………......……. จงัหวดั …………………...……. 
รหสัไปรษณีย ์……………………………...หรือ 
2. ……………….……………………………………..….…….. อาย ุ……..…… ปีอยูบ่า้นเลขท่ี ………..................... 
ถนน ……………...…… ต าบล/แขวง ….……………. อ าเภอ/เขต …………......……. จงัหวดั …………………...……. 
รหสัไปรษณีย ์……………………………...  หรือ 
3. ……………….……………………………………..….…….. อาย ุ……..…… ปีอยูบ่า้นเลขท่ี ………..................... 
ถนน ……………...…… ต าบล/แขวง ….……………. อ าเภอ/เขต …………......……. จงัหวดั …………………...……. 
รหสัไปรษณีย ์……………………………... 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโดศล  เลขที่ 447 
ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไทย เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 หรือทีจ่ะพงึเล่ือนไปในวนัเวลำและสถำนทีอ่ื่นด้วย 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 
 วำระที ่1 เร่ืองประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 
 วำระที ่2 เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 
 

 
อากร
แสตมป์ 
20 บาท 

(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 8) 
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 วำระที ่3 เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  ในรอบปี 2563 
  เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

 วำระที ่4 เร่ืองพจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2563  
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

  วำระที ่5 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรงดจดัสรรเงนิก ำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับ 
   ปี 2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วำระที ่6 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

   การแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดทั้งชุด 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   1. นำยวรัิช มรกตกำล  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2. นำยธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลววิฒัน์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำร   
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วำระที ่7 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรอ่ืนๆ
(ถ้ำม)ี ประจ ำปี 2564 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วำระที ่8 เร่ืองพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วำระที ่9 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่า การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 

   ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                              ) 
 
 

   ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (                                                              ) 
 
 

   ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (                                                              ) 
 
 

   ลงช่ือ      พยาน 
 (                                                              ) 
 
 

   ลงช่ือ      พยาน 
 (                                                              ) 
 
 

หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
  จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
 2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 
  หนงัสือมอบฉนัทะ ข. ตามแบบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2564 ในวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งกมลพร โรงแรมเดอะสุโดศล  เลขท่ี 447 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนน
พญาไทย เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

  วาระท่ี………เร่ือง            
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี………เร่ือง            
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี………เร่ือง            
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี………เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ           
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ         
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
   ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 
    (                                                              ) 
 
   ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    (                                                              ) 
 
 
 
 
 


