
 

ท่ี อร. 2553/0170-(AKR)/131 
 
                                                                  วันท่ี 23 เมษายน 2553 
 
เร่ือง     แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
เรียน     กรรมการและผูจัดการ 
             ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากดั (มหาชน) (AKR) ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2553 เวลา 15.00-17.00 น. ณ หองเพชรชมพู โรงแรมดิเอมเมอรัล เลขท่ี 99/1 ถนน 
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ มติในท่ีประชุม มีดังตอไปนี ้
 
     วาระท่ี 1.     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2552 

        ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 เม่ือวันท่ี 3                   
เมษายน 2552 ดวยคะแนนเสียง 

                        เห็นดวย                    387,487,883 เสียง คิดเปนรอยละ 98.55 
                        ไมเห็นดวย                              - เสียง คิดเปนรอยละ         - 
                        งดออกเสียง                   5,701,685 เสียง คิดเปนรอยละ        1.45 
     วาระท่ี 2.     พิจารณาผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป 
                  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
                        ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบ 
                  บัญชีสําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ดวยคะแนนเสียง 
                        เห็นดวย                    291,213,371 เสียง คิดเปนรอยละ 73.88 
                        ไมเห็นดวย                      565,500 เสียง คิดเปนรอยละ        0.14 
                        งดออกเสียง                 102,387,066 เสียง คิดเปนรอยละ 25.98 
     วาระท่ี 3.     พิจารณาอนมัุติใหงดการจดัสรรเงินกําไร ประจําป 2552 และงดการจายเงินปนผล 
                        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหงดการจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2552 และงดการจายเงินปนผล 
                  ดวยคะแนนเสียง 
                        เห็นดวย                    352,594,152 เสียง คิดเปนรอยละ 89.41 
                        ไมเห็นดวย                   38,800,500 เสียง คิดเปนรอยละ        9.84 



 

                        งดออกเสียง                   2,971,385 เสียง คิดเปนรอยละ        0.75 
     วาระท่ี 4.     พิจารณาอนมัุติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2553 
                     1.      นายไพโรจน บุญคงช่ืน ดวยคะแนนเสียง 
                        เห็นดวย                    391,354,252 เสียง คิดเปนรอยละ 99.24 
                        ไมเห็นดวย                              - เสียง คิดเปนรอยละ         - 
                        งดออกเสียง                   3,011,785 เสียง คิดเปนรอยละ        0.76 
                     2.      นายวราห ทองประสินธุ ดวยคะแนนเสียง 
                        เห็นดวย                    390,800,252 เสียง คิดเปนรอยละ 99.10 
                        ไมเห็นดวย                      554,000 เสียง คิดเปนรอยละ        0.14 
                        งดออกเสียง                   3,011,785 เสียง คิดเปนรอยละ        0.76 
                     3. นายอนนัต สันติชีวะเสถียร ดวยคะแนนเสียง 
                        เห็นดวย                    288,935,740 เสียง คิดเปนรอยละ 73.27 
                        ไมเห็นดวย                   22,848,480 เสียง คิดเปนรอยละ        5.79 
                        งดออกเสียง                  82,581,817 เสียง คิดเปนรอยละ 20.94 
     วาระท่ี 5.     พิจารณาอนมัุติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 
                        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 
                  4,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียง 
                        เห็นดวย                    391,084,252 เสียง คิดเปนรอยละ 99.17 
                        ไมเห็นดวย                      370,500 เสียง คิดเปนรอยละ        0.09 
                        งดออกเสียง                   2,911,285 เสียง คิดเปนรอยละ        0.74 
 
วาระท่ี 6.       พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 
                    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายวิสุทธ์ิ เพชรพาณิชยกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
               7309 หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3104 หรือ นางสาว 
               สมจิ น ตนา พลหิ รั ญ รั ต น ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขท่ี 5599 จาก บริ ษั ท สํ า นั ก งานสอบ  
               บัญชี ดี ไอ เอ จํ ากั ด เปน ผูสอบบั ญชีข องบริษั ทฯ ประจํ าป 2553 และพิจ ารณาอนุมั ติค า 
               สอบบัญชีประจําป 2553 เปนเงินจํานวน 1,000,000 บาท ดวยคะแนนเสียง 
                    เห็นดวย                        391,129,252 เสียง คิดเปนรอยละ 99.18 
                    ไมเห็นดวย                           185,000 เสียง คิดเปนรอยละ           0.05 
                    งดออกเสียง                       3,051,785 เสียง คิดเปนรอยละ            0.77 



 

วาระท่ี 7.       พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
               - ไมมี - 
 
 
 
             จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
 
                                                                ขอแสดงความนับถือ 
                                                       บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
                                                                (ดร. วิวัฒน แสงเทียน) 
                                                                  กรรมการผูจัดการ 
 
 


