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เงินปันผลและเงนิสํารอง 

ขอ้ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล 
  เงินปันผลให้แบง่ตามจาํนวนหุ้น หุน้ละเท่าๆ กนั 
  โดยมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลบริษทัอาจจะจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบาง ส่วนในรูปของหุ้นปัน

ผล (STOCK DIVEDEND) โดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครั�งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอที�จะทาํเช่นนั�น และรายงานให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 (หนึ�ง) เดือน นบัแต่วนัที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทั�งนี�  ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�นในหนงัสือ พิมพด์ว้ย 

ขอ้ 57. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบยีน 
 

ทั�งนี� ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคบัฉบับเตม็ได้จากเวปไซค์ของบริษัทที�  
http://www.ekarat.co.th  
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วธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) 

วนัองัคารที� 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

----------------------------------------------- 
 

การลงทะเบียน 

 บริษทัฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันั�น ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะสามารถลง 

ทะเบยีนและแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี� และหลกัฐานเพื�อการ

ตรวจสอบ ไดต้ั�งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคารที� 30 เมษายน 2562 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน ตาม

แผนที�แสดงสถานที�จดัการประชุมในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 11 

การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 

 ให้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดนิทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อ 

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน ในกรณีที�มีการแกไ้ขชื�อ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวดว้ย 
 

2. การมอบฉันทะ (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 

2.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. เพื�อให้ผูถ้ือหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้

ดว้ยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการของบริษทัฯ (ตามรายชื�อในขอ้ 2.3) เป็นผูรั้บ

มอบฉนัทะเพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5) 

2.2 ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาพร้อมนี�  

 2.3 กรณีที�ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้:-  

 นายวนิยั  วิทวสัการเวช   ตาํแหน่ง  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายวราห์ ทองประสินธุ ์ ตาํแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบ   

 - เพื�อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่

  น้อยกว่า 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื�อให้ครบถว้น หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบขอ้ความที�สําคญั ผูม้อบ

  ฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

3. เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 3.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

 แบบฟอร์มใบลงทะเบียน 

 หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ� ง) ซึ� งผูถื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง

ครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท และขีดฆ่า

อากรแสตมป์และลงวนัที�ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

 สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน, บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 10 
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 ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสาร(ฉบบัจริง) ที�ส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน, บตัรประจาํตวัขา้ราชการ, ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง เพื�อลงทะเบียน 

 3.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  

 แบบฟอร์มใบลงทะเบียน 

 หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง) ซึ� งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และกรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท และขีดฆ่า

อากรแสตมป์และลงวนัที�ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

นั�น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสาร(ฉบบัจริง) ที�ส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน, บตัรประจาํตวัขา้ราชการ, ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง เพื�อลงทะเบยีน 

�.�  ผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 กรณีที�ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก

และดูแลหุ้น โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค. และโปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณี

นิตบุิคคล  

 เอกสารใดที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และ

ให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั�นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล หากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ�นในต่างประเทศ ตอ้งมีการ

รับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบับลิค (Notary Public) 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  

 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียง 

 บริษทัฯ จะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้ผูถื้อหุ้นที�มาดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.  

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะที�ไมเ่ห็น

ดว้ยและงดออกเสียง ในการนบัคะแนนเสียงบริษทัจะหกัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ไม่เห็น

ดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสียออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมด โดยบริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ไม่

ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ ออกเสียงเห็นดว้ย กรณีทาํเครื�องหมายในบตัรลงคะแนนไม่ชดัเจน

หรือมีการแกไ้ขเครื�องหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื�อกาํกบัการแกไ้ข จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั�นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะแจง้

ชื�อและนามสกุลของตนใหท้ี�ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั� ง 

 มติของที�ประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี�  

- กรณีปกติ มติของที�ประชุมให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- กรณีอื�นๆ ซึ� งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที�ประชุมจะเป็นไป

ตามที�กฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั�นกาํหนด โดยประธานในที�ประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที�ประชุมรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว  

- หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด 

 ประธานที�ประชุมจะชี�แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหที้�ประชุมทราบก่อนเริ�มวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะนบั

คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ

จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหที้�ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ�นการประชุม 
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 ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสาร(ฉบบัจริง) ที�ส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน, บตัรประจาํตวัขา้ราชการ, ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง เพื�อลงทะเบียน 

 3.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  

 แบบฟอร์มใบลงทะเบียน 

 หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง) ซึ� งลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคล

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และกรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท และขีดฆ่า

อากรแสตมป์และลงวนัที�ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ� งรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

นั�น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสาร(ฉบบัจริง) ที�ส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน, บตัรประจาํตวัขา้ราชการ, ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง เพื�อลงทะเบยีน 

�.�  ผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 กรณีที�ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก

และดูแลหุ้น โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค. และโปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณี

นิตบุิคคล  

 เอกสารใดที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ย และ

ให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั�นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล หากเป็นเอกสารที�จดัทาํขึ�นในต่างประเทศ ตอ้งมีการ

รับรองลายมือชื�อโดยโนตารีพบับลิค (Notary Public) 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  

 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียง 

 บริษทัฯ จะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้ผูถื้อหุ้นที�มาดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.  

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะที�ไมเ่ห็น

ดว้ยและงดออกเสียง ในการนบัคะแนนเสียงบริษทัจะหกัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ไม่เห็น

ดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสียออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมด โดยบริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ไม่

ส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ ออกเสียงเห็นดว้ย กรณีทาํเครื�องหมายในบตัรลงคะแนนไม่ชดัเจน

หรือมีการแกไ้ขเครื�องหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื�อกาํกบัการแกไ้ข จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั�นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะแจง้

ชื�อและนามสกุลของตนใหท้ี�ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั� ง 

 มติของที�ประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี�  

- กรณีปกติ มติของที�ประชุมให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- กรณีอื�นๆ ซึ� งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที�ประชุมจะเป็นไป

ตามที�กฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั�นกาํหนด โดยประธานในที�ประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที�ประชุมรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว  

- หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด 

 ประธานที�ประชุมจะชี�แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหที้�ประชุมทราบก่อนเริ�มวาระการประชุม โดยบริษทัฯ จะนบั

คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ

จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหที้�ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ�นการประชุม 




