
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
โปรดน าใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะมาในวนัประชุมดว้ย 
**งดแจกของช าร่วยเพื่อใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี** 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 

บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทวิลปิ ซอฟเฟอริน 

ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
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ท่ี อร.2563/238-(AKR)/328 
 
 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) 
 2. รายงานประจ าปี พร้อมงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ 

QR Code) 
 3. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 4. ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ 
 5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 6. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ประจ าปี 2563 
 7. รายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
 8. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 9. วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
 10.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 11.  หนงัสือมอบฉนัทะ 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เห็นสมควรให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี  92  ซอย
แสงแจ่ม  ถนนพระราม 9  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2562 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชุม ซ่ึง
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  
 เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การ
บนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  
 การลงมต ิ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่2. พิจารณาผลการด าเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562  
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ท่ี อร.2563/238-(AKR)/328 
 
 วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) 
 2. รายงานประจ าปี พร้อมงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ 

QR Code) 
 3. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 4. ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ 
 5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 6. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ประจ าปี 2563 
 7. รายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
 8. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 9. วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
 10.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 11.  หนงัสือมอบฉนัทะ 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เห็นสมควรให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งปาริชาต โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี  92  ซอย
แสงแจ่ม  ถนนพระราม 9  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2562 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชุม ซ่ึง
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  
 เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การ
บนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  
 การลงมต ิ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่2. พิจารณาผลการด าเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562  
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ท่ี อร.2563/238-(AKR)/328 
 
 วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย  1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณาน ามาในวนัประชุม) 
 2. รายงานประจ าปี พร้อมงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ 

QR Code) 
 3. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 4. ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระ 
 5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 6. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ประจ าปี 2563 
 7. รายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
 8. ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 9. วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
 10.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 11.  หนงัสือมอบฉนัทะ 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เห็นสมควรให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี  92  ซอย
แสงแจ่ม  ถนนพระราม 9  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2562 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล  
  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 โดยมีส าเนารายงานการประชุม ซ่ึง
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  
 เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การ
บนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  
 การลงมต ิ 
 วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่2. พิจารณาผลการด าเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562  
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วตัถุประสงค์และเหตุผล  
รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2562 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปีและงบการเงินของบริษทั ซ่ึงได้

ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ 
โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ในรูปแบบ QR Code 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

สินทรัพยร์วม 1,715.09 1,616.25 1,705.14 1,609.05 

หน้ีสินรวม 740.05 735.24 733.31 730.89 
รายไดร้วม 1,649.94 1,492.21 1,635.12 1,492.60 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 82.88 (279.65) 83.74 (276.47) 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.061 (0.208) 0.062 (0.206) 
ก าไร(ขาดทุน) สะสม (126.33) (218.81) (127.99) (221.66) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เพื่อให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2562 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
การลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562   

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เน่ืองจากพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 56 หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณี
ท่ีบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล แต่จากผลประกอบการของบริษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 
บริษทัมีผลขาดทุนสะสมจ านวน 127.99 ลา้นบาท ดงันั้นจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  

การลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4. พจิารณาอนุมตัเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22. ก าหนดใหก้รรมการจ านวนหน่ึง
ในสามตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ซ่ึงมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
ในปี 2563 (วาระละ 3 ปี) จ านวน 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด 10 ท่าน ไดแ้ก่  
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1. นายวราห์ ทองประสินธ์ุ ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแลว้  10 ปี 
2. นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร ต าแหน่ง กรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแลว้  13 ปี 
3. นางดารณี กนัตามระ ต าแหน่ง  กรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแลว้    9 ปี 
ทั้งน้ี นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร ไดแ้สดงความจ านงไม่รับการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดผ่านทางเวบไซตบ์ริษทั ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายและ
องคป์ระกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีหรือยงัขาดอยู ่รวมถึงผลการประเมินการปฏิบติังานโดยตนเองของ
กรรมการท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในวาระท่ีผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งนายวราห์ ทองประสินธ์ุ และนางดารณี กนัตามระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และมีมติเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกตั้งนายธญัญา ศีลธร เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนนัต ์สันติชีวะเสถียร ท่ีไดแ้สดงความจ านงไม่รับการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ทั้ งน้ีได้พิจารณาแลว้ว่า นายวราห์ ทองประสินธ์ุ และนายธัญญา ศีลธร มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตาม
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการตลาดทุน  

ส าหรับนายวราห์ ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแลว้ 10 ปีต่อเน่ืองกนั เป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนด และสามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดประวติัและประสบการณ์ท างานของทั้ง 3 ท่าน
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดก้ลัน่กรองแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ 
ให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการรายเดิม ซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน และเสนอ
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก จ านวน 1 ท่าน เป็นกรรมการ ไดแ้ก่  

1. นายวราห์ ทองประสินธ์ุ  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ    (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
2. นางดารณี กนัตามระ  ต าแหน่ง  กรรมการ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
3. นายธญัญา ศีลธร  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งแทนนายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร) 
โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 ไม่

มีลกัษณะตอ้งหา้มเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 การลงมต ิ 
 วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะ
ด าเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  
 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ 
เบ้ียประชุมรายเดือน/รายคร้ัง และโบนสั 
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1. นายวราห์ ทองประสินธ์ุ ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแลว้  10 ปี 
2. นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร ต าแหน่ง กรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแลว้  13 ปี 
3. นางดารณี กนัตามระ ต าแหน่ง  กรรมการ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแลว้    9 ปี 
ทั้งน้ี นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร ไดแ้สดงความจ านงไม่รับการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดผ่านทางเวบไซตบ์ริษทั ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทั ประกอบกบัคุณสมบติัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายและ
องคป์ระกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีหรือยงัขาดอยู ่รวมถึงผลการประเมินการปฏิบติังานโดยตนเองของ
กรรมการท่ีไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในวาระท่ีผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งนายวราห์ ทองประสินธ์ุ และนางดารณี กนัตามระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง และมีมติเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกตั้งนายธญัญา ศีลธร เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนนัต ์สันติชีวะเสถียร ท่ีไดแ้สดงความจ านงไม่รับการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ทั้ งน้ีได้พิจารณาแลว้ว่า นายวราห์ ทองประสินธ์ุ และนายธัญญา ศีลธร มีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตาม
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการตลาดทุน  

ส าหรับนายวราห์ ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแลว้ 10 ปีต่อเน่ืองกนั เป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนด และสามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดประวติัและประสบการณ์ท างานของทั้ง 3 ท่าน
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดก้ลัน่กรองแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ 
ให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการรายเดิม ซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน และเสนอ
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก จ านวน 1 ท่าน เป็นกรรมการ ไดแ้ก่  

1. นายวราห์ ทองประสินธ์ุ  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ    (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
2. นางดารณี กนัตามระ  ต าแหน่ง  กรรมการ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
3. นายธญัญา ศีลธร  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งแทนนายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร) 
โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 ไม่

มีลกัษณะตอ้งหา้มเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 การลงมต ิ 
 วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะ
ด าเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  
 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ 
เบ้ียประชุมรายเดือน/รายคร้ัง และโบนสั 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั จึง
เห็นสมควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการของบริษทั ประจ าปี 2563 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หก
ลา้นบาท) ในอตัราเช่นเดียวกนักบัปี 2562  

 รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) วงเงนิทีเ่สนอ จ่ายจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 6,000,000 6,000,000 5,508,000 

 โดยมีอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ดงัน้ี 

  เงนิโบนัสกรรมการ   
เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  บริษทัก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสั ประจ าปี 2563 

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอตัราเช่นเดียวกนักบัปี 2562 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  :  ไม่ม ี
การลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6. พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563   

 วตัถุประสงค์และเหตุผล    
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  และขอ้บังคบัของบริษทั ซ่ึง
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทัเป็นประจ าทุกปี เพื่อการ
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 
(รายคร้ัง) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(รายเดือน) 

1. ประธานคณะกรรมการ - 44,000 
2. กรรมการบริษทั - 22,000 
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 20,000 
4. กรรมการตรวจสอบ - 10,000 
5. ประธานคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 15,000 - 
6. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 10,000 - 
7. ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 
8. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นกรรมการบริษทั 10,000 - 
9. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีไม่เป็นกรรมการบริษทั   5,000 - 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 

2563 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ปีท่ี 2)  เน่ืองจากเป็นท่ียอมรับและมีมาตรฐานในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มี
ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั และมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและ
อตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นวา่ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีท่ี
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 รายช่ือผูส้อบบญัชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขที ่
ผู้สอบบัญชี จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้กบับริษัท 

1.  นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 3500 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2562 
2.  นายวชิยั รุจิตานนท ์ 4054 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 
3.  นายเสถียร วงศส์นนัท ์ 3495 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 
4.  นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ 5946 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 
5.  นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน 9445 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 

 (ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือประจ าปี 2563 ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

 ความสมัพนัธ์กบับริษทั  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้ 7 รอบระยะเวลาบญัชีติดต่อกนั จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
เงิน 1,880,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปี 2562 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณงาน, อตัราเงินเฟ้อและกฎเกณฑท์างดา้นมาตรฐานทางบญัชี 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

รายการ ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ)  ปี 2562 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,880,000 1,800,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ (บาท) - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ     
คณะกรรมการพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3500, นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 
4054, นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3495, นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5946 และ
นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9445 ของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีไวเ้ป็นจ านวน 1,880,000 บาท  

การลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 

2563 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ปีท่ี 2)  เน่ืองจากเป็นท่ียอมรับและมีมาตรฐานในการท างาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มี
ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั และมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและ
อตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นวา่ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ไดเ้สนอราคาค่าสอบบญัชีท่ี
เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 รายช่ือผูส้อบบญัชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือผู้สอบบญัชี เลขที ่
ผู้สอบบัญชี จ านวนปีทีส่อบบญัชีให้กบับริษัท 

1.  นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 3500 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2562 
2.  นายวชิยั รุจิตานนท ์ 4054 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 
3.  นายเสถียร วงศส์นนัท ์ 3495 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 
4.  นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ 5946 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 
5.  นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน 9445 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั 

 (ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือประจ าปี 2563 ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

 ความสมัพนัธ์กบับริษทั  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้ 7 รอบระยะเวลาบญัชีติดต่อกนั จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
เงิน 1,880,000 บาท ซ่ึงสูงกวา่ปี 2562 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณงาน, อตัราเงินเฟ้อและกฎเกณฑท์างดา้นมาตรฐานทางบญัชี 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา มีดงัน้ี 

รายการ ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ)  ปี 2562 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,880,000 1,800,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ (บาท) - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ     
คณะกรรมการพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3500, นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 
4054, นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3495, นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5946 และ
นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9445 ของบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีไวเ้ป็นจ านวน 1,880,000 บาท  

การลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 วาระที ่7. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัท 

วตัถุประสงค์และเหตุผล    
เพ่ือแกไ้ขคุณสมบติัของหุน้ให้สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่ืองสิทธิของผูถื้อหุน้ในการขอใหเ้รียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ขอ้ 4. เร่ืองการออกหุ้น โดยแกไ้ขคุณสมบติัของหุ้นของบริษทั ให้ถูกตอ้งตรงกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
และขอ้ 46. เร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกฎหมายท่ีแก้ไขใหม่ ทั้ งน้ี 
รายละเอียดของการเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ทั้ง 2 ขอ้ ปรากฏในรายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 7 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

การลงมต ิ 
วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 ณ 
หอ้งปาริชาต โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษทั 
จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.  

  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมี
ความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทัท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ท่านในการประชุมคร้ังน้ี ดงัมีรายช่ือและประวติัโดยสงัเขปตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก โปรด
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมาตามท่ีอยูข่องบริษทั ดงัน้ี 

บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน)  แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
เลขท่ี 9/291 อาคารย.ูเอม็.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
   

  
  
 ( นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


