
       เขียนที ่.................................................................... 
 Written at 
 วันที่............................ เดือน........................................พ.ศ........................... 
  Date Month Year 
 (1) ขาพเจา............................................................................................ ............................................................................................................................... 
  I / We 
สํานักงานตั้งอยูเลขที.่..................................... ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง……………………………………………….... 
The office resides at Road  Tambol/Khwaeng 
อําเภอ/เขต...................................................... จังหวัด............................................................................. รหัสไปรษณีย........................................................................ 
Amphur/Khet Province  Postal Code 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหกับ......................................................................................................................................................................... 
Am/are in the business of a custodian for 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท...........................................................................เอกรัฐวิศวกรรม............................................................................................ จํากัด (มหาชน)  
is a shareholder of   Ekarat Engineering   Public Company Limited 
โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม.............................................................. หุน 
holding altogether………………………………………………………….shares 
 (2) ขอมอบฉันทะให 
  Hereby appoint 
 (1) ช่ือ...................................................................อายุ..................... ป อยูบานเลขที.่............................................................................................ 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (2) ช่ือ................................................................... อายุ.....................ป อยูบานเลขที.่............................................................................................ 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3) ช่ือ................................................................... อายุ..................... ป อยูบานเลขที.่............................................................................................ 
  Name age years, resides at 
ถนน.................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย...................................................... 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 
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 2017,  
ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 
on April 27, 2017, at 14.00 p.m. At Vassana 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
   (ก) มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   (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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 
วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 
Agenda No.    1 Re : To approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2016 at April 28, 2016. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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 
 
วาระที ่ 2 พิจารณาผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
Agenda No. 2 Re : To consider the Company’s performance and approve financial report for year ended December 31, 2016. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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 
 
วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับป 2559 
Agenda No. 3 Re : To consider and approve paying the dividend in form cash for year 2016. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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 งดออกเสยีง………………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัตแิตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2560 
Agenda No. 4 Re : To approve the appointment of the new directors in replacement of those retired by rotation for year 2017   
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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: 
  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Appoint all in the list. 
 เห็นดวย.......................เสียง ไมเห็นดวย.......................เสียง งดออกเสียง………………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 Appoint individually.  
 1. นายวนิัย วิทวัสการเวช ตําแหนง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  Mr.Vinai Vittawasgarnvej Position  Independent Director / Chairman of Audit Committee 
  เห็นดวย.................เสียง ไมเห็นดวย......................เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 2. นายอนันต สันติชีวะเสถียร ตําแหนง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  Mr.Anan Santichewasatian Position  Director / Risk Management Committee 
 เห็นดวย.................เสียง ไมเห็นดวย......................เสียง         งดออกเสียง……………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 3. นางดารณ ี กันตามระ ตําแหนง กรรมการ 
  Mrs.Daranee Kantamara Position  Director 
 เห็นดวย.................เสียง ไมเห็นดวย......................เสียง         งดออกเสียง……………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประจําป 2560  

Agenda No. 5 Re : To consider and approve the remuneration for the Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk 
Management Committee for year 2017.    

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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 
 
วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 
Agenda No. 6 Re : To approve the appointment and remuneration of the Company’s Auditors for year 2017. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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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วาระที ่  7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 
Agenda No. 7 Re : To consider other businesses. 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 
 
  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
    (……………………………………………………………………) 
 วันที่.............................../................................../..................................... 
 Date 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
   (……………………………………………………………………) 
 วันที่.............................../................................../..................................... 
 Date 
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หมายเหตุ 
 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (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. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
  (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. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
  ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
  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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director. 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
  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 2560 ในวันที ่27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอย
แสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 
 In the Annual General Meeting of Shareholders Year 2017, on April 27, 2017, at 14.00 p.m. At Vassana Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi 
Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang District, Bangkok 
 
  
วาระที ่ ................................ เร่ือง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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 
 
 
วาระที ่ ................................ เร่ือง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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 
 
 
วาระที ่ ................................ เร่ือง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (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  



วาระที ่ ................................ เร่ือง ................................................................................................................................................................................... 
Agenda No. Re : 
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (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 
 
วาระที ่ ................................ เร่ือง .....................................................................................................................................................(เลือกตั้งกรรมการ) 
Agenda No. Re : 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................................................ 
   Director’s name 
 เห็นดวย.......................เสียง ไมเห็นดวย.......................เสียง งดออกเสียง………………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................................................ 
   Director’s name 
 เห็นดวย.......................เสียง ไมเห็นดวย.......................เสียง งดออกเสียง………………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................................................ 
   Director’s name 
 เห็นดวย.......................เสียง ไมเห็นดวย.......................เสียง งดออกเสียง………………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 

   ช่ือกรรมการ................................................................................................................................................................................................ 
   Director’s name 
 เห็นดวย.......................เสยีง ไมเห็นดวย.......................เสียง งดออกเสียง………………เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
 I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 
    (……………………………………………………………………) 
 วันที่.............................../................................../..................................... 
 Date 
 

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