
  

 
 
 
 
 

 
 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2554 

Appointment for Annual General Shareholders’ Meeting of Year 2011 
 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
Ekarat Engineering Public Company Limited 

 
วันที่ 25 เมษายน 2554 

April 25, 2011 
เวลา 15.00 – 17.00 น. 

Time 15.00 – 17.00 P.M. 
 

ณ หองปาริชาต โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ  

 กรุงเทพฯ 
At, Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel 

92, Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 
 
 
 



  

 
 
 

ที่  อร. 2554/0123-(AKR)/152 วันที ่18 มีนาคม 2554 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งที่สงมาดวย 
 เอกสารแนบ1. ใบลงทะเบียน 
 เอกสารแนบ2. หนังสือมอบฉันทะ 
 เอกสารแนบ3. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 เอกสารแนบ4. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 
 เอกสารแนบ5. รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
   รายงานของผูสอบบัญชี (แผนซีดี) 
 เอกสารแนบ6. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเพื่อพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 
 เอกสารแนบ7. ประวัติกรรมการที่จะแตงต้ังแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 เอกสารแนบ8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2554 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ หองปาริชาต โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่  92  
ซอยแสงแจม  ถนนพระราม 9  หวยขวาง  กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้
 
วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 
   
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อ
  วันที่ 23 เมษายน 2553 
 
วาระที่ 2. พิจารณาผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 
   
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบ
  กําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผูสอบบัญชี 



  

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติใหงดการจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2553 และงดการจายเงินปนผล 
   

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติใหงดการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2553 และงดการ
จายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวน 671.72 ลานบาท จึงไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน และไมสามารถ
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 

 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2554 
       
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบดวย 
  1. นายดนุชา  นอยใจบุญ ดํารงตําแหนง กรรมการ 
  2. นางดารณี กันตามระ ดํารงตําแหนง กรรมการ 
  3. นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ ดํารงตําแหนง กรรมการ 

 สรุปรายชื่อกรรมการซึ่งจะเขาดํารงตําแหนงและบริหารงานในป 2554 ทั้งหมด 10 ทาน ดังนี้ 
  1. นายปริญญา นาคฉัตรีย ดํารงตําแหนง กรรมการ 
  2. นายชลิต สถิตยทอง ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ 
      ตรวจสอบ 
  3. นายไพโรจน บุญคงช่ืน ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  4. นายวราห ทองประสินธุ ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  5. นายดนุชา นอยใจบุญ ดํารงตําแหนง กรรมการ 
  6. นางดารณี กันตามระ ดํารงตําแหนง กรรมการ 
  7. นายพิทักษ ไชยเจริญ ดํารงตําแหนง กรรมการ 
  8. นายอนันต สันติชีวะเสถียร ดํารงตําแหนง  กรรมการ 
  9. นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ ดํารงตําแหนง กรรมการ 
  10. นายวิชิต แยมบุญเรือง ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ 
 
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
       
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ซึ่งไดผานการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทใน
กลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 4,000,000 บาท เปนคาตอบแทน



  

คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหา โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

ป 2554 ป 2553 

ตําแหนง คาตอบแทน
กรรมการ 

(ตอครั้งการประชุม) 

คาตอบแทน
กรรมการ 
(รายเดือน) 

คาตอบแทน
กรรมการ 

(ตอคร้ังการประชุม) 

คาตอบแทน
กรรมการ 
(รายเดือน) 

1. ประธานคณะกรรมการ - 40,000 - 40,000 
2. กรรมการบริษัท - 20,000 - 20,000 
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 20,000 - 20,000 
4. กรรมการตรวจสอบ - 10,000 - 10,000 
5. ประธานคณะกรรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 

15,000 - 15,000 - 

6. กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 10,000 - 10,000 - 
7. ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

15,000 - 15,000 - 

8. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปน
กรรมการบริษัท 

10,000 - 10,000 - 

9. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมเปน
กรรมการบริษัท 

5,000 - 5,000 - 

10. ประธานคณะกรรมการสรรหา - - - - 
11. กรรมการสรรหา - - - - 

 
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
   
ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 

2554 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา ใหพิจารณาแตงตั้งนายวิสุทธ์ิ เพชร
พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5599 จาก บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนเงิน
จํานวน 1,100,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนบาทถวน) ซึ่งเปนจํานวนทีม่ากกวาป 2552 



  

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)โดยบริษัทผูสอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีใหกับ
บริษัทฯ และบริษัทเอกรัฐโซลาร (บริษัทยอย) มาแลวจํานวน 3 ป 

 
วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถาม)ี 
 
  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดให
ผูถือหุนลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 13.00 น. หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง ขอไดโปรดแตงตั้งผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุม และออกเสียงแทน 
 
  พรอมกันนี้บริษัทฯ ขอเสนอกรรมการอิสระ 2 ทาน คือ นายชลิต สถิตยทอง ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนายไพโรจน บุญคงชื่น กรรมการตรวจสอบ ใหทานเลือกทานใดทานหนึ่งเปนผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมและออกเสียงแทนทาน ในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมา
พรอมนี้ ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ โดยใหเลือกแบบใชแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น  และเพื่อความสะดวก โปรดสง
หนังสือมอบฉันทะ (พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม 
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร ช้ันที่ 28 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 กอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน 
 
  อนึ่ง บริษัทฯ จะกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม (Record Date) ใน
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

  
 (นายดนุชา  นอยใจบุญ) 
 กรรมการผูจัดการ 
 
 


