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ที่  อร.2556/0126-(AKR)/197 
 
 วันที่ 29 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
เรียน ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย 
 เอกสารแนบ1. ใบลงทะเบียน 
 เอกสารแนบ2. หนังสือมอบฉันทะ 
 เอกสารแนบ3. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 เอกสารแนบ4. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 เอกสารแนบ5. รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 
   รายงานของผูสอบบัญชี (แผนซีดี) 
 เอกสารแนบ6. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเพ่ือพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 
 เอกสารแนบ7. ประวัติกรรมการท่ีจะแตงต้ังแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 
 เอกสารแนบ8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขที่  92  
ซอยแสงแจม  ถนนพระราม 9  หวยขวาง  กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระท่ี 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 
   
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
 
วาระท่ี 2. พิจารณาผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 
   
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบ
  กําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผูสอบบัญชี 



  

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2555 เพ่ือต้ังสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลใน 
 รูปหุนปนผลและเงินสด 

   
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไรประจําป 2555 และจายเงินปนผล 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จากผลการดําเนินงานใน
ป 2555 จํานวน 245.80 ลานบาท จึงมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไร จากการดําเนินงานป 
2555 และจายเงินปนผล ดังน้ี 
- จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 8,846,974.63 บาท 
- จัดสรรจายเปนหุนปนผล จํานวนไมเกิน 49,385,853 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

0.80 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตรา 16 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม รวมมูลคา
ทั้งสิ้นไมเกิน 39,508,682 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายหุนปนผล 0.05 บาทตอ
หุน ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว 
ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท 

- จัดสรรจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0055556 บาท รวมเปนเงินปนผล
ทั้งสิ้น 4,389,888.67 บาท 

    เปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.0555556 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 
43,898,570.67 บาท และเงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนดไว โดยจะนําเงินปนผลสวนที่เปนเงินสดชําระภาษีหัก ณ ที่จาย 
    เสนอใหกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
ซึ่งเปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และจายเงินปนผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล และแกไขหนังสือบริคณห 
 สนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

  
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการ
  จายหุนปนผล และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
  จดทะเบียน 
 
 
 



  

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 

16 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 39,508,682 บาท 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระประจําป 2556 
       
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ มีดังน้ี 

 1. นายวินัย วิทวัสการเวช ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 2. นายวราห ทองประสินธุ ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายปริญญา นาคฉัตรีย ตําแหนง กรรมการ 
 แตงต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขารับตําแหนงใหม ดังน้ี 

 1. นายวินัย วิทวัสการเวช ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 2. นายวราห ทองประสินธุ ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายปริญญา นาคฉัตรีย ตําแหนง กรรมการ 
 ดังน้ัน กรรมการบริษัทจะประกอบดวย 
 1. นายวิชิต แยมบุญเรือง ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 
 2. นายวินัย วิทวัสการเวช ตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายชลิต สถิตยทอง ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายวราห ทองประสินธุ ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายปริญญา นาคฉัตรีย ตําแหนง กรรมการ 
 6. นายพิทักษ ไชยเจริญ ตําแหนง กรรมการอิสระ 
 7. นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ  ตําแหนง กรรมการ 
 8. นายดนุชา นอยใจบุญ ตําแหนง กรรมการ 
 9. นางดารณี กันตามระ ตําแหนง กรรมการ 
 10. นายอนันต สันติชีวะเสถียร  ตําแหนง กรรมการ 
 
 
 
 



  

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 
       
ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ซึ่งไดผานการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทใน
กลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 6,000,000 บาท เปนคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตําแหนง 

ป 2556 ป 2555 
คาตอบแทน
กรรมการ 

(ตอครั้งการประชุม) 

คาตอบแทน
กรรมการ 
(รายเดือน) 

คาตอบแทน
กรรมการ 

(ตอครั้งการประชุม) 

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. ประธานคณะกรรรมการสรรหาและ       
พิจารณาผลตอบแทน 

15,000 - 15,000 - 

6. กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

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 - 

 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 
   
ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 

2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา ใหพิจารณาแตงต้ังนายวิสุทธิ์ เพชร
พาณิชยกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบ



  

บัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5599 จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2556 เปนเงินจํานวน 
1,100,000 บาท (หน่ึงลานหน่ึงแสนบาทถวน) โดยบผูสอบบัญชีมีการตรวจสอบบัญชี
ใหกับบริษัทฯ และบริษัทเอกรัฐโซลาร (บริษัทยอย) มาแลวจํานวน 1 ป 

 
วาระท่ี 9. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 
  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว ทั้งน้ีบริษัทฯ จะเปดให
ผูถือหุนลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 13.00 น. หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง ขอไดโปรดแตงต้ังผูรับ
มอบฉันทะเขารวมประชุม และออกเสียงแทน 

 พรอมกันน้ีบริษัทฯขอเสนอกรรมการอิสระ 2 ทาน คือ นายพิทักษ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ และ
นายชลิตย สถิตยทอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ใหทานเลือกทานใดทานหน่ึงเปนผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมและออกเสียงแทนทาน ในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมา
พรอมน้ี ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ โดยใหเลือกแบบใชแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน และเพ่ือความสะดวก โปรดสง
หนังสือมอบฉันทะ (พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม 
จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร ช้ันที่ 28 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 กอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน 
  อน่ึง บริษัทฯ จะกําหนดวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม (Record Date) ใน
วันจันทรที่ 1 เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

  
 (นายดนุชา  นอยใจบุญ) 
 กรรมการผูจัดการ 

 
 
 
 


