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ที่  อร.2560/153-(AKR)/270 
 
 วันที่ 8 มีนาคม 2560 
 
เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิงทส่ีงมาด้วย 

 เอกสารแนบ 1. แบบฟอรมลงทะเบียน (กรุณานํามาในวันประชุม) 
 เอกสารแนบ 2. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 เอกสารแนบ 3. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
 เอกสารแนบ 4. รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 
   รายงานของผูสอบบัญชี (แผนซีดี) 
 เอกสารแนบ 5. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเพ่ือพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 
 เอกสารแนบ 6. ประวัติกรรมการท่ีจะแตงต้ังแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 เอกสารแนบ 7. ขอบังคับของบริษัท (เฉพาะสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน) 
 เอกสารแนบ 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม  
 เอกสารแนบ 9. หนังสือมอบฉันทะ 
 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่  92  
ซอยแสงแจม  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้ 
 
วาระท ี .  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี  เมอืวนัท ี  เมษายน  

  วตัถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ไดจัดใหมีขึ้นเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2559 
โดยมีสําเนารายงานการประชุม ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ดังกลาว ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว  
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วาระท ี . พิจารณาผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงนิ และรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สินสุด ณ วันที  
ธันวาคม    

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2559 ดังปรากฏในรายงาน
ประจําปและงบการเงินของบริษัท ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ัน-
แนล จํากัด และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว โดยจัดสงใหผูถือหุนพรอม
กับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2559 และ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับป 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผูสอบบัญชี 

 

วาระท ี . พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับปี    

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป และ
บริษัทมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ (ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาวหรือเปล่ียนแปลงนโยบายดัง 
กลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขท่ีจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  

แตเนื่องจากผลการดําเนินงานในป 2559 ตามงบการเงินซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
ปรากฏวามีผลขาดทนุจากการดําเนินงาน ซ่ึงไมสามารถจายเงินปนผลได คณะกรรมการบริษัทพจิารณาเห็น
วา เพื่อเปนการตอบแทนผูถือหุน จึงเหน็ควรใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสม เนื่องจากไมมีรายการขาดทุน
สะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 จึงไดพิจารณา
อนุมัติใหจายเงนิปนผลจากกําไรสะสมของบริษัทใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.025 บาท คิดเปนเงินปนผล
จํานวน 33,582,235.10 บาทหรือประมาณรอยละ 41 ของกําไรสะสม โดยจายจากกําไรท่ีมีอัตราภาษี 20% 
และกําหนดวันรวบรวมรายช่ือผูถอืหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล(Record Date) ในวันที ่ 11 พฤษภาคม 
2560 และใหรวบรวมรายช่ือตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551) 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

โดยสามารถเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้ 
รายละเอียดการจายเงนิปนผล ป 2558 ป 2559 

เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 0.05 0.025 
จํานวนหุน 1,343,289,404 1,343,289,404 
เงินปนผลจาย (บาท) 67,164,470.20 33,582,235.10 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (รอยละ) 72 41* 
หมายเหตุ   * เปนอัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสะสม (รอยละ) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นวา ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนจากกําไรสะสมของบริษัทท่ีมีอยูจํานวน  80,981,165.89 บาท แมวาบริษัทจะมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จํานวน 65,711,890.10 บาทก็ตาม แตการจายเงินปนผลดังกลาว
ไมกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  
หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปนผลดงักลาวยังมีความไมแนนอน จนกวาจะไดรบัการอนุมตัิจากท่ีประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
 

วาระท ี . พจิารณาอนุมตัแิต่งตงักรรมการแทนกรรมการทพ้ีนจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :   ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซ่ึงกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2560 นี้ มีจํานวน 3 ทานไดแก  
1. นายวินัย วิทวัสการเวช ตําแหนง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    จํานวนปที่ดํารงตําแหนง    : 5  ป (วาระละ 3 ป) 
2. นายอนันต สันติชีวะเสถียร ตําแหนง กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง 
จํานวนปที่ดํารงตําแหนง    : 10  ป (วาระละ 3 ป) 

 3. นางดารณี กันตามระ ตําแหนง  กรรมการ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนง    : 6  ป (วาระละ 3 ป)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง
กรรมการรายเดิมซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ ทั้ง 3 ทาน ประกอบดวย นายวินัย วิทวัสการเวช, นายอนันต 
สันติชีวะเสถียร และนางดารณี กันตามระ กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณากล่ันกรองแลววาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไมมีลักษณะตองหามแตงต้ังใหเปนกรรมการตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระสามารถให
ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ นอกจากนี้กรรมการท้ัง 3 ทานยังเปนผูมี
ความรูความสามารถและประสบการณอันเปนประโยชน เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ดัง
รายละเอียดท่ีจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 6  
ดังนั้น กรรมการบรษิัทจะประกอบดวย 
1. นายวิชิต แยมบุญเรือง ตําแหนง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 
2. นายวินัย วิทวัสการเวช ตําแหนง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิทักษ ไชยเจริญ ตําแหนง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายวราห ทองประสินธุ ตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชาตรี ศิริพานิชกร ตําแหนง  กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 
6. นางสาวอุรวี กนกพฤกษ  ตาํแหนง  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
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7. นายวิวัฒน แสงเทียน ตําแหนง กรรมการ 
8. นายดนุชา นอยใจบุญ ตําแหนง  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายอนันต สันติชีวะเสถียร  ตําแหนง  กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นางดารณี กันตามระ ตําแหนง กรรมการ 
 

วาระท ี . พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี   

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 โดยเปนคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคาตอบแทนกรรมการ ไดแก เบี้ยประชุมรายเดือน/รายคร้ัง และโบนัส 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการใหสอดคลองกับ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยคาตอบแทนดังกลาวจะอยูในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควรกําหนดงบประมาณคาตอบแทนใหแก
กรรมการของบริษัท ประจําป  2560 ภายในวงเงินรวมไมเกิน 6,000,000 บาท (หกลานบาท) ในอัตรา
เชนเดียวกันกับป 2559  

  

รายการ 
ป 2560 ป 2559 

(ปทีเ่สนอ) วงเงินทีเ่สนอ จายจริง 
คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 6,000,000 6,000,000 5,520,000 

 

 โดยมีอัตราการจายคาตอบแทนกรรมการตางๆ ดังนี้ 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายครัง) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายเดอืน) 
1. ประธานคณะกรรมการ - 44,000 
2. กรรมการบริษัท - 22,000 
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 20,000 
4. กรรมการตรวจสอบ - 10,000 
5. ประธานคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

15,000 - 

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 10,000 - 
7. ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 
8. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเปนกรรมการบริษัท 10,000 - 
9. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีไมเปนกรรมการบริษทั 5,000 - 
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เงนิโบนัสกรรมการ   
เพื่อเปนการตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  บริษัทกําหนดคาตอบแทนท่ีเปนเงินโบนัส 
ประจําป 2560 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเชนเดียวกันกับป 2559 
 

ค่าตอบแทนอนืๆ  :  ไม่ม ี

 
วาระท ี . พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี    

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  
และขอบังคับของบริษัท ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคา
สอบบัญชีของบริษัทเปนประจาํทุกป เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเหน็ตองบการเงินของบริษทั 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากผูเสนอราคา
รวม 4 ราย โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐานประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบ
บัญชี มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัท มีการเสนอราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปนอยางดี มีหลักการท่ีถูกตองในการใหคําแนะนําในการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑของก.ล.ต. และตลท.  นอกจากน้ียังพิจารณาถึงหลักความโปรงใสของกลต.ในเร่ืองการแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีรายเดิมเกินกวา 5 ป จึงเห็นสมควรมีการปรับเปล่ียนผูสอบบัญชีรายใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สํานักงานสอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอ บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอย ประจําป 2560 โดยเปนการแตงต้ังคร้ังน้ีเปนรอบปบัญชีแรก เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ครบถวนและเสนอราคาคาสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี 

2. รายช่ือผูสอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี ดังตอไปน้ี 
 1.  นางสาวยุพิน ชุมใจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622  
  (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ) หรือ 
 2.  นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 
  (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ) หรือ 
 3.  นายสุชาติ พานิชยเจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 
  (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ) หรือ 
 4.  นางสาวช่ืนตา ชมเมิน   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 
  (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ) หรือ 
 5.  นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 
  (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ) หรือ 
 6.  นายเกียรติศักดิ์ วานิชยหานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 
  (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ) หรือ 

3. ความสัมพันธกับบริษัท  ผูสอบบัญชีตามรายช่ือขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคลดังกลาวแตอยางใด  และไม
เปนผูสอบบัญชีรายเดิมท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
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ของบริษัท มาแลว 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดตอกัน จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

4. คาสอบบัญชีประจําป 2560  กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 เปนเงินจํานวน 
1,600,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีปที่ผานมา จํานวน 
100,000 บาท เนื่องจากมีรายละเอียดการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึนตามหลักมาตรฐานการบัญชีใหม 

รายละเอียดคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย เปรียบเทียบกับปที่ผานมา มีดังนี้ 
 

ค่าสอบบัญชี ประจาํปี   

(บาท) 
ค่าสอบบัญชี ประจาํปี   

(บาท) 
เพมิขนึ (ลดลง) 

 (บาท) 
1,600,000 1,500,000 100,000 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอส พี ออดิท 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 เนื่องจากเปนที่ยอมรับและมีคุณสมบัติผานเกณฑดังกลาว
ครบถวน และเสนอราคาคาสอบบัญชีในราคาต่ําสุด จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงต้ัง ผูสอบ
บัญชีและอนุมัติจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามท่ีไดนําเสนอขางตน 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :   คณะกรรมการพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแลว
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังนางสาวยุพิน ชุมใจ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 8622, นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306, นายสุชาติ พานิชย
เจริญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4475, นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570, 
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  8210 และนายเกียรติศักดิ์ วานิชยหานนท ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่  9922 แหงบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2560 และ
อนุมัติเงินคาสอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 1,600,000 บาท (หน่ึงลานหกแสนบาทถวน)  
  

วาระท ี . พจิารณาเรืองอนืๆ (ถ้าม)ี 
 

  อนึ่ง บรษิัทจะกําหนดวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม (Record Date) ในวันอังคาร
ที่ 14 มีนาคม 2560 และใหรวบรวมรายช่ือตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันพุธท่ี 15 มีนาคม 2560  
 

  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนที่มีรายช่ือในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกลาว ทั้งน้ีบริษัทจะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ หองวาสนา 
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน  
   

  เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง 
และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท ไดแก นายพิทักษ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ, ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ และนายวราห ทองประสินธุ กรรมการอิสระและ
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กรรมการตรวจสอบ ใหทานเลือกทานใดทานหนึง่เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงแทนทานในการประชุม
คร้ังน้ี ดังมีรายช่ือและประวัติโดยสังเขปตามเอกสารแนบ 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตาม
เอกสารแนบ 9 ซ่ึงมีใหเลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านัน และเพ่ือความสะดวก โปรดสง
หนังสือมอบฉันทะ (พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทกอนวันประชุม
ลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน ตามท่ีอยูของบริษัท ดังนี้ 

บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
แผนกนักลงทนุสัมพันธ ฝายส่ือสารองคกร 
เลขที่ 9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร ช้ัน 28 ถนนรามคําแหง  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพฯ 10250  

    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

    

 (นายดนุชา  นอยใจบุญ) 
 กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


