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ท่ี  อร.2558/0116-(AKR)/236 
 
 วนัท่ี 13  มีนาคม 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
 เอกสารแนบ1. ใบลงทะเบียน 
 เอกสารแนบ2. หนงัสือมอบฉนัทะ  
 เอกสารแนบ3. วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
 เอกสารแนบ4. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/255 7 
 เอกสารแนบ5. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 255 7 และ 
   รายงานของผูส้อบบญัชี (แผน่ซีดี)  
 เอกสารแนบ6. ประวติักรรมการอิสระท่ีเสนอเพื่อพิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 เอกสารแนบ7. ประวติักรรมการท่ีจะแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
 เอกสารแนบ8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม  
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ( “บริษทั”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2558 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอ้งบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน  เลขท่ี  92  
ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม 9  หว้ยขวาง  กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2557 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557 
   

วตัถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557  
โดยมีส าเนารายงานการประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 4 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

 
วาระที ่2. พจิารณาผลการด าเนินงาน และอนุมตังิบการเงนิ และรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2557 
   

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2557 ดงัปรากฏในรายงาน
ประจ าปี และงบการเงินของบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 5 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เพื่อใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2557 และ
พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุล และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

 
วาระที ่3. พจิารณาอนุมตัใิห้จดัสรรเงนิก าไร ประจ าปี 2557 เพือ่ตั้งส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 

   

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ไดพิ้จารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2557 เป็นทุนส ารองของบริษทั จ านวน 6,206,830.61 บาท  
ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้
พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นวา่ เหมาะสม 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นวา่ ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรเงินก าไร
สุทธิประจ าปี 2557 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากงบการเงิน
รวม 2,050,222,572.08 บาท มีก าไรสุทธิ 104,678,261.95 บาทและมีรายไดจ้ากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2,049,155,305.43 บาท ก าไรสุทธิ 124,136,612.25 บาท ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
- จดัสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 6,206,830.61 บาท 
- จดัสรรจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท จ านวน 1,343,289,404 หุน้ รวมเป็นเงินปันผล

ทั้งส้ิน 94,030,258.28 บาท 
 เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ละเสนอใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) และใหร้วบ 
รวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

 
วาระที ่4. พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2558 
       

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหก้รรมการจ านวนหน่ึงในสามตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2558 น้ี มีจ านวน 3 ท่านไดแ้ก่  
1. นายพิทกัษ ์ไชยเจริญ  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ  

กรรมการตรวจสอบ 
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2. นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาฯ และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 3. นายววิฒัน์  แสงเทียน ต าแหน่ง  กรรมการ  
 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบดว้ย นายพิทกัษ ์ไชยเจริญ, นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ 
และนายววิฒัน์  แสงเทียน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตั้งใหเ้ป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ียงั
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงัราย 
ละเอียดท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 7    
ดงันั้น กรรมการบริษทัจะประกอบดว้ย 
1. นายวชิิต แยม้บุญเรือง ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการ  
2. นายวนิยั วทิวสัการเวช ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นายพิทกัษ ์ไชยเจริญ ต าแหน่ง  ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายวราห์ ทองประสินธ์ุ ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
5. นายปริญญา นาคฉตัรีย ์ต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
6. นางสาวอุรวณ์ี กนกพฤกษ ์ ต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นายววิฒัน์ แสงเทียน ต าแหน่ง กรรมการ 
8. นายดนุชา นอ้ยใจบุญ ต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการสรรหาฯ  และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร  ต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นางดารณี กนัตามระ ต าแหน่ง กรรมการ  

 
วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล  :   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปี

ก่อน เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท  โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ อตัราค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการในปี 
2557 นั้น เป็นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรใหเ้สนอ



5  

ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ในอตัราเช่นเดียวกนักบัปี 
2557 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี      

   

ต าแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2557 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

(ต่อคร้ังการประชุม) 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 
(รายเดือน) 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 

(ต่อคร้ังการประชุม) 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 
(รายเดือน) 

1. ประธานคณะกรรมการ - 44,000 - 44,000 
2. กรรมการบริษทั - 22,000 - 22,000 
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 20,000 - 20,000 
4. กรรมการตรวจสอบ - 10,000 - 10,000 
5. ประธานคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

15,000 - 15,000 - 

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 10,000 - 10,000 - 
7. ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 - 15,000 - 
8. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นกรรมการบริษทั 10,000 - 10,000 - 
9. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีไม่เป็นกรรมการบริษทั 5,000 - 5,000 - 
10. ค่าบ าเหน็จกรรมการรวม  2,000,000 2,000,000 

  
วาระที ่6. พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
   

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 
เพ่ือการตรวจสอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแลว้เห็นวา่ ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2558 เน่ืองจากมีความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั มี
การเสนอราคาท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบติังานตามวชิาชีพและรักษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพเป็นอยา่งดี มี
หลกัในการใหค้  าแนะน าในการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกลต.อยา่งเหมาะสม โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 

  รายช่ือผู้สอบบัญชี  ทะเบียนเลขที ่  
 1.  นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์  2982  
 2.  นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ 5599  
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 3.  นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จติร 8125 
โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 1,500,000  บาท (หน่ึงลา้นหา้แสนบาท
ถว้น)  

   

วาระที ่7. พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้
ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง ขอไดโ้ปรดแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทน 

พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ขอเสนอกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายวนิยั วทิวสัการเวช กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ นายวราห์ ทองประสินธ์ุ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ใหท่้านเลือกท่านใดท่าน
หน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี ซ่ึงมีใหเ้ลือก 3 แบบ โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านั้น และเพื่อ
ความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมายงั 
บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 9/291 อาคาร ย.ูเอม็. ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั 
  อน่ึง บริษทัฯ จะก าหนดวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ( Record Date) ในวนัศุกร์
ท่ี 1 3 มีนาคม  255 8 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2551) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัจนัทร์ท่ี 16 มีนาคม 2558  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ  

  
 (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ)  
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 




