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เงนิปันผลและเงนิส ารอง 
ขอ้ 56. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้มมิให้
แบ่งเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
  โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลบริษทัอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบาง ส่วนในรูปของหุน้ปัน
ผล (STOCK DIVEDEND) โดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือ พิมพด์ว้ย 

ขอ้ 57. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของก าไรสุทธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน 

ผู้สอบบัญชี 

ขอ้ 58. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชี มีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่ายตลอดจนทรัพยสิ์น และ
หน้ีสินของบริษทั ในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่ง
หนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งใหช้ี้แจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ
ของบริษทัได ้
ขอ้ 60. ผูส้อบบัญชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ
บริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 
ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบงัคบัฉบบัเตม็ได้จากเวปไซค์ของบริษัทที ่ 
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วธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารที ่30 มถุินายน 2563 เวลา 14.00 น. 
----------------------------------------------- 

 

การลงทะเบียน 
 บริษทัใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันั้น ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลง ทะเบียน
และแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ีและหลกัฐานเพื่อการตรวจ 
สอบ ไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคารท่ี 30 มิถุนายน 2563 ณ หอ้งปาริชาต โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน ตามแผน
ท่ีแสดงสถานท่ีจดัการประชุมในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 
 ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อ 

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวดว้ย 

 

2. การมอบฉันทะ (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 
2.1 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย

ตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการของบริษทั (ตามรายช่ือในขอ้ 2.3) เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 2.3 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบฉนัทะให;้  
 นายวนิยั  วทิวสัการเวช   ต าแหน่ง  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายอรุณ ศรีจรูญ      ต าแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบ  

  เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่
  นอ้ยกวา่ 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือ ขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบ
  ฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

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 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสาร(ฉบบัจริง) ท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน, บตัรประจ าตวัขา้ราชการ, ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง เพื่อลงทะเบียน 

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

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และกรอกข้อความถูกตอ้ง
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  
 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
 บริษทัจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.  
 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็น

ดว้ยและงดออกเสียง ในการนบัคะแนนเสียงบริษทัจะหกัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็น
ดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด โดยบริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ส่ง
บตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัออกเสียงเห็นดว้ย กรณีท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนไม่ชดัเจนหรือมี
การแกไ้ขเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแจง้
ช่ือและนามสกลุของตนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

 มติของท่ีประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีปกติ มติของท่ีประชุมใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงเอกสาร(ฉบบัจริง) ท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน, บตัรประจ าตวัขา้ราชการ, ใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทาง เพื่อลงทะเบียน 

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

ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี)  และกรอกข้อความถูกตอ้ง
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  
 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
 บริษทัจะแจกบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค.  
 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็น

ดว้ยและงดออกเสียง ในการนบัคะแนนเสียงบริษทัจะหกัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็น
ดว้ย งดออกเสียง หรือบตัรเสียออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด โดยบริษทัจะถือวา่ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ส่ง
บตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัออกเสียงเห็นดว้ย กรณีท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนไม่ชดัเจนหรือมี
การแกไ้ขเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแจง้
ช่ือและนามสกลุของตนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

 มติของท่ีประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
- กรณีปกติ มติของท่ีประชุมใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป
ตามท่ีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว  

- หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวธีิการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษทัจะนบั

คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม 


