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วธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ที ่30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
----------------------------------------------- 

 

การลงทะเบียน 
 บริษทัฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันั้น ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลง 
ทะเบียนและแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารแนบ 1 ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ีและหลกัฐานเพื่อการ
ตรวจสอบ ไดต้ั้งแตเ่วลา 12.00 น. ของวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 ณ หอ้งบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน ตาม
แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัการประชุมในเอกสารแนบ 8 

การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 
 - ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อ 

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ)เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวดว้ย 

 

2. การมอบฉันทะ (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 
2.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้

ดว้ยตนเองสามารถพิจารณามอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการของบริษทัฯ (ตามรายช่ือในขอ้ 2.3) เป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ตามเอกสารแนบ 9) 

2.2 ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

2.3  กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้:-  
• นายวนิยั  วทิวสัการเวช อาย ุ68 ปี  (ต าแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)  

 ท่ีอยูใ่นการติดต่อ : บมจ.เอกรัฐวศิวกรรม เลขท่ี 9/291อาคารย.ูเอม็.ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรามค าแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

• นายวราห์ ทองประสินธ์ุ  อาย ุ47 ปี (ต าแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ)   
ท่ีอยูใ่นการติดต่อ : บมจ.เอกรัฐวศิวกรรม เลขท่ี 9/291อาคารย.ูเอม็.ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรามค าแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 - เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่
  นอ้ยกวา่ 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบ
  ฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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3. เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 3.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

• แบบฟอร์มใบลงทะเบียน 
• หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง

ครบถว้น ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท และขีดฆ่า
อากรแสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

• ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน, บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

• ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสาร(ฉบบัจริง) ท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน, บตัรประจ าตวัขา้ราชการ, ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง เพื่อลงทะเบียน 

 3.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล  
• แบบฟอร์มใบลงทะเบียน 
• หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และกรอกข้อความถูกต้อง
ครบถว้น ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท และขีดฆ่า
อากรแสตมป์และลงวนัท่ีของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

• ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
นั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

• ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสาร(ฉบบัจริง) ท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน, บตัรประจ าตวัขา้ราชการ, ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง เพื่อลงทะเบียน 

3.3  ผู้ถือหุ้นมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
• กรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุ้น โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. และโปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณี
นิติบุคคล  

• เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และ
ให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล หากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศ ตอ้งมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค (Notary Public) 

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (ตามเอกสารแนบ 7) 
• การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
• บริษทัฯ จะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.  
• การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็น

ดว้ยและงดออกเสียง ในการนบัคะแนนเสียงบริษทัจะหกัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็น
ดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่
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ส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ออกเสียงเห็นดว้ย กรณีท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนไม่ชดัเจน
หรือมีการแกไ้ขเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

• ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแจง้
ช่ือและนามสกลุของตนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

• มติของท่ีประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีปกติ มติของท่ีประชุมใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว  

- หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
• ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวธีิการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะนบั

คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม 


