
 เขียนท่ี ................................................................... 
 Written at 
 วันท่ี............................ เดือน....................................พ.ศ.......................... 
  Date Month Year 
 ขาพเจา.................................................................................................................................................................สัญชาต.ิ...................................................... 
 I/We nationality 
อยูบานเลขท่ี.................................................................................... ถนน...................................................ตําบล/แขวง............................................................................ 
Reside at   Road Tambon/Khwaeng 
อําเภอ/เขต......................................................................จังหวัด................................................................. รหัสไปรษณีย........................................................................ 
Amphur/Khet Province Postal Code 
 เปนผูถือหุนของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน..........................................................หุน 
 am / are a shareholder of      Ekarat Engineering Public Company Limited. Holding altogether………………………. …..Shares 
 ขอมอบฉันทะให 
 Hereby appoint 
 (1) ช่ือ............................................................................ อายุ..................... ป อยูบานเลขท่ี............................................ 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย........................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (2) ช่ือ............................................................................ อายุ..................... ป อยูบานเลขท่ี............................................ 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย........................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3) ช่ือ............................................................................ อายุ..................... ป อยูบานเลขท่ี............................................ 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย........................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2011,  
ในวันท่ี 25 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองปาริชาต โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 
on April 25, 2011, at 15.00 p.m. At Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
 
 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
 
 

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
   (………………………………………………………………………) 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
   (………………………………………………………………………) 
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 แบบ ก.  อากรแสตมป 
Form A. หนังสือมอบฉันทะ Duty Stamp 

  PROXY 20 บาท/Baht 

เอกสารแนบ 2 



หมายเหตุ 
 1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
  ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to  
  many proxies for splitting votes. 
 2. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีถือโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีถือไวได 
  The shareholder must grant all of the shares to the proxy. The shareholder may not grant a portion of the shares to the proxy. 
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  เขียนท่ี .................................................................. 
 Written at 
 วันท่ี............................ เดือน........................................พ.ศ........................... 
  Date Month Year 
 (1) ขาพเจา............................................................................................ สัญชาต.ิ.................. อยูบานเลขท่ี.................... ถนน.............................................. 
  I / We nationality reside at Road 
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.................................... 
Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province  Postal Code 
 
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท  เอกรัฐวิศวกรรม   จํากัด (มหาชน) 
  Am / are a shareholder of Ekarat Engineering   Public Company Limited 
จํานวนหุน...................................................หุน 
holding altogether  shares 
 
 (3) ขอมอบฉันทะให 
  Hereby appoint 
 (1) ช่ือ............................................................................ อายุ..................... ป อยูบานเลขท่ี............................................................................................. 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (2) ช่ือ............................................................................ อายุ..................... ป อยูบานเลขท่ี............................................................................................. 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3) ช่ือ............................................................................ อายุ..................... ป อยูบานเลขท่ี............................................................................................. 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2011,  
ในวันท่ี 25 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองปาริชาต โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 
on April 25, 2011, at 15.00 p.m. At Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
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 แบบ ข.  อากรแสตมป 
Form B. หนังสือมอบฉันทะ Duty Stamp 

  PROXY 20 บาท/Baht 



 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2553 
Agenda No.  1 Re : To approve the minutes of the Annual General Meeting Year 2010, dated April 23, 2011. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
Agenda No. 2 Re : To consider the Company’s performance and approve financial report for year ended December 31, 2010. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตใิหงดการจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2553 และงดการจายเงินปนผล 
Agenda No. 3 Re : To approve the inappropriate of the Profit  from operation of year 2010 and do not pay the dividend. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2554 
Agenda No. 4 Re : To approve the appointment of the new directors in replacement of those retired by rotation for year 2011. 
    
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
   การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
   Appoint all in the list. 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 Appoint individually. 
 1. นายดนุชา นอยใจบุญ ตําแหนง กรรมการ 
  Mr. Danucha Noichaiboon Position  Director 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 2. นางดารณี กันตามระ ตําแหนง กรรมการ 
  Mrs. Daranee Kantamara  Position  Director 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 3. นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ ตําแหนง กรรมการ 
  Ms. Urawee Kanokpruk Position  Director  
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
    
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
Agenda No. 5 Re : To consider and approve the remuneration for the Directors and Committees for year 2011. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
Agenda No. 6 Re : To approve the appointment and remuneration of the Company’s Auditors for year 2011. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี  7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถาม)ี 
Agenda No. 7 Re : To consider other businesses. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
  The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself/ourselves in the 
position of shareholder. 
 
 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
  กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 
 

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
   (………………………………………………………………………) 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
   (………………………………………………………………………) 

 
หมายเหตุ 
 1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
  ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to  
  many proxies for splitting votes. 
  2. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีระบุไวในขอ (2) ได 
  The shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than those specified 
  in Clause (2) to the proxy. 
  3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ 
   ฉันทะตามแนบ 
   In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the  
   proxy form. 
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การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Ekarat Engineering Public Company Limited 
 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันท่ี 25 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองปาริชาต โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ เลขท่ี 92 ซอย
แสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 
 In the Annual General Meeting of Shareholders Year 2011, on April 25, 2011, at 15.00 p.m. At Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 
Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
 
วาระท่ี ................................ เรื่อง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี ................................ เรื่อง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี ................................ เรื่อง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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   แบบ ข. 
  Form B. 
 ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ  

  ALLONGE OF PROXY  



วาระท่ี ................................ เรื่อง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
วาระท่ี ................................ เรื่อง .....................................................................................................................................................(เลือกตั้งกรรมการ) 
Agenda No. Re : 
   ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
   ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
   ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
   ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
   (………………………………………………………………………) 
 วันท่ี...................................../.........................................../...................................... 
 Date 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
   (………………………………………………………………………) 
 วันท่ี...................................../.........................................../...................................... 
 Date 
      -2-  



       เขียนท่ี ................................................................ 
 Written at 
 วันท่ี............................ เดือน........................................พ.ศ........................... 
  Date Month Year 
 (1) ขาพเจา............................................................................................ ............................................................................................................................... 
  I / We 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี...................................... ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง……………………………………………….... 
The office resides at Road  Tambol/Khwaeng 
อําเภอ/เขต...................................................... จังหวัด............................................................................. รหัสไปรษณีย..................................................................... 
Amphur/Khet Province  Postal Code 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดแูลหุน ใหกับ......................................................................................................................................................................... 
Am/are in the business of a custodian for 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท...........................................................................เอกรัฐวิศวกรรม............................................................................................ จํากัด (มหาชน)  
is a shareholder of   Ekarat Engineering   Public Company Limited 
โดยถือหุนสามัญจํานวนท้ังส้ินรวม.............................................................. หุน 
holding altogether………………………………………………………….shares 
 (2) ขอมอบฉันทะให 
  Hereby appoint 
 (1) ช่ือ............................................................................ อายุ..................... ป อยูบานเลขท่ี............................................................................................. 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (2) ช่ือ............................................................................ อายุ.....................ป อยูบานเลขท่ี............................................................................................. 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3) ช่ือ............................................................................ อายุ..................... ป อยูบานเลขท่ี............................................................................................. 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2011,  
ในวันท่ี 25 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองปาริชาต โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 
on April 25, 2011, at 15.00 p.m. At Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
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 แบบ ค.  อากรแสตมป 
Form C. หนังสือมอบฉันทะ Duty Stamp 

  PROXY 20 บาท/Baht 



 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
   (ก) มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   (A) All of the shares held and having the right to vote by me/us 
   (ข) มอบฉันทะบางสวน คือ จํานวนหุน ................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.....................................เสียง 
    A portion of shares   ordinary shares with the right to vote for votes 
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2553 
Agenda No.  1 Re : To approve the minutes of the Annual General Meeting Year 2010, dated April 23, 2010. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
Agenda No. 2 Re : To consider the Company’s performance and approve financial report for year ended December 31, 2010. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตใิหงดการจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2553 และงดการจายเงินปนผล 
Agenda No. 3 Re : To approve the inappropriate of the Profit  from operation of year 2010 and do not pay the dividend. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2554 
Agenda No. 4 Re : To approve the appointment of the new directors in replacement of those retired by rotation for year 2011.   
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
  การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
   Appoint all in the list. 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 Appoint individually.  
 1. นายดนุชา นอยใจบุญ ตําแหนง กรรมการ 
  Mr. Danucha Noichaiboon Position  Director 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 2. นางดารณี กันตามระ ตําแหนง กรรมการ 
  Mrs. Daranee Kantamara   Position  Director 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 3. นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ ตําแหนง กรรมการ 
  Ms. Urawee Kanokpruk Position  Director  
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
Agenda No. 5 Re : To consider and approve the remuneration for the Directors and Committees for year 2011. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
Agenda No. 6 Re : To approve the appointment and remuneration of the Company’s Auditors for year 2011. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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วาระท่ี  7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถาม)ี 
Agenda No. 7 Re : To consider other businesses. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง…………………… เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและ
ไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
  The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself/ourselves in the 
position of shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
   (………………………………………………………………………) 
 วันท่ี...................................../.........................................../...................................... 
 Date 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
   (………………………………………………………………………) 
 วันท่ี...................................../.........................................../...................................... 
 Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-4- 



หมายเหตุ 
 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีประกฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน 
  ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
  The proxy form C. is valid only in case of the register shareholder is the foreigner and appointed the custodian in Thailand as a depository. 
 2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
  (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
  The documents attach along with the proxy form as follows: 
  (1) The power of attorney from the shareholders to the custodian granted for the action and sign on behalf of the shareholders. 
  (2) The confirmation of the signed person in the proxy form is authorized to de the custodian business. 
 3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
  ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 
  many proxies for splitting votes. 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director. 
 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
  แบบ ค. ตามแนบ 
  In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the 
  proxy form. 
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การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Ekarat Engineering Public Company Limited 
 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันท่ี 25 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองปาริชาต โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอรนิ เลขท่ี 92 ซอย
แสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 
 In the Annual General Meeting of Shareholders Year 2011, on April 25, 2011, at 15.00 p.m. At Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 
Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
 
  
วาระท่ี ................................ เรื่อง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 
วาระท่ี ................................ เรื่อง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี ................................ เรื่อง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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   แบบ ค. 
  Form C. 
 ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ  

  ALLONGE OF PROXY  



วาระท่ี ................................ เรื่อง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate. 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
วาระท่ี ................................ เรื่อง .....................................................................................................................................................(เลือกตั้งกรรมการ) 
Agenda No. Re : 
   ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
   ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
   ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
   ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 
   Director’s name 
 เห็นดวย........................... เสียง ไมเห็นดวย........................... เสียง งดออกเสียง……………………... เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณ และเปนความจริงทุกประการ 
 I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 
 

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
   (………………………………………………………………………) 
 วันท่ี...................................../.........................................../...................................... 
 Date 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
   (………………………………………………………………………) 
 วันท่ี...................................../.........................................../...................................... 
 Date 
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