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ที่  อร.2559/0148-(AKR)/251 

 

 วันท่ี 4  มีนาคม 2559 

 

เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

เรียน ทานผูถือหุน 

สิงทีส่งมาด้วย 

 เอกสารแนบ 1. ใบลงทะเบียน (กรุณานํามาในวันประชุม) 
 เอกสารแนบ 2. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 เอกสารแนบ 3. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 เอกสารแนบ 4. รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 

   รายงานของผูสอบบัญชี (แผนซีดี) 
 เอกสารแนบ 5. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเพื่อพิจารณาเปนผูรับมอบฉันทะ 

 เอกสารแนบ 6. ประวัติกรรมการท่ีจะแตงต้ังแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 

 เอกสารแนบ 7. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม  

 เอกสารแนบ 8. หนังสือมอบฉันทะ 

 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่  92  
ซอยแสงแจม  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้ 
 

วาระท ี .  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี  เมอืวนัที  เมษายน  
   

วตัถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

โดยมีสําเนารายงานการประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3 
 ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว  
 

 

 

 

 



3  

วาระท ี . พิจารณาผลการดําเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สําหรับปี สินสุด ณ วันที  
ธันวาคม  

   

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558 ดังปรากฏในรายงาน
ประจําปและงบการเงินของบริษัท ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ัน-
แนล จํากัด และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว โดยจัดสงใหผูถือหุนพรอม
กับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เพ่ือใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2558 และ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบดวยงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผูสอบบัญชี 

 

วาระท ี . พจิารณาอนุมตัใิห้จัดสรรเงนิกาํไร ประจําปี  เพอืตงัสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 
   

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป และ
บริษัทมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ (ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตามนโยบายดังกลาวหรือเปล่ียนแปลงนโยบายดัง 
กลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 ไดพิจารณาอนุมัติจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป 2558 เปนทุนสํารองของบริษัท จํานวน 4,651,451.46 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานของบริษัทใหแกผูถือหุน  ในอัตราหุนละ  0.05 บาท  คิดเปน เงินปนผลจํานวน 
67,164,470.20 บาท หรือประมาณรอยละ 72 ของกําไรสุทธิ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นวา 
เหมาะสม 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นวา ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไร
สุทธิประจําป 2558 เปนเงินสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากงบการเงิน
รวม 2,094,965,978.63 บาท มีกําไรสุทธิ 94,609,536.16 บาทและมีรายไดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2,092,125,335.63 บาท กําไรสุทธิ 93,029,029.24 บาท ตามรายละเอียด ดังน้ี 

- จัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,651,451.46 บาท 

- จัดสรรจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.05 บาท จํานวน 1,343,289,404 หุน รวมเปนเงินปน
ผลทั้งส้ิน 67,164,470.20 บาท  

 เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไวและเสนอใหกําหนดรายช่ือผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) และใหรวบ 
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รวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และจายเงินปนผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

หมายเหต ุ : สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

 

วาระท ี . พจิารณาอนุมตัแิต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี  
       

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการจํานวนหน่ึงในสามตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559 นี้ มีจํานวน 3 ทานไดแก  
1. นายวิชิต แยมบุญเรือง ตําแหนง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

    จํานวนปที่ดํารงตําแหนง    : 5  ป (วาระละ 3 ป) 
2. นายปริญญา นาคฉัตรีย ตําแหนง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
จํานวนปทีด่ํารงตําแหนง    : 7  ป (วาระละ 3 ป) 

 3. นายวราห ทองประสินธุ ตําแหนง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
จํานวนปที่ดํารงตําแหนง    : 7  ป (วาระละ 3 ป)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ ทั้ง 3 ทาน ประกอบดวย นายวิชิต แยมบุญเรือง, นายปริญญา นาค-  
ฉัตรีย และนายวราห ทองประสินธุ กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกลาวขางตน
เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงต้ัง
ใหเปนกรรมการตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
นอกจากน้ียังเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
ดังรายละเอียดท่ีจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 6  
ดังน้ัน กรรมการบริษัทจะประกอบดวย 

1. นายวิชิต แยมบุญเรือง ตําแหนง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

2. นายวินัย วิทวัสการเวช ตําแหนง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายพิทักษ ไชยเจริญ ตําแหนง  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวราห ทองประสินธุ ตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายปริญญา นาคฉัตรีย ตําแหนง  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
6. นางสาวอุรวี กนกพฤกษ  ตําแหนง  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7. นายวิวัฒน แสงเทียน ตําแหนง กรรมการ 



5  

8. นายดนุชา นอยใจบุญ ตําแหนง  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

9. นายอนันต สันติชีวะเสถียร  ตําแหนง  กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นางดารณี กันตามระ ตําแหนง กรรมการ 

 

วาระท ี . พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี  
  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :   พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับป
2558 เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 6,000,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา อัตราคาตอบแทนท่ีจายใหกรรมการในป 
2558 นั้น เปนอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรใหเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ในอัตราเชนเดียวกันกับป 
2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

   

ตําแหนง 

ป 2559 ป 2558 

คาตอบแทน
กรรมการ 

(ตอครั้งการประชุม) 

คาตอบแทน
กรรมการ 

(รายเดือน) 

คาตอบแทน
กรรมการ 

(ตอครั้งการประชุม) 

คาตอบแทน
กรรมการ 

(รายเดือน) 
1. ประธานคณะกรรมการ - 44,000 - 44,000 

2. กรรมการบริษัท - 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. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเปนกรรมการบริษัท 10,000 - 10,000 - 
9. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีไมเปนกรรมการบริษัท 5,000 - 5,000 - 
10. คาบําเหน็จกรรมการรวม  2,000,000 2,000,000 
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หมายเหตุ :  ในป 2558 บริษัทไดจายคาตอบแทนกรรมการทุกคณะ รวมเปนเงิน 3,554,000 บาท และคา
บําเหน็จกรรมการ รวม 10  ทาน  จํานวน  2,000,000 บาท รวมคาตอบแทนท้ังส้ิน  จํานวน 
5,554,000 บาท 

 
วาระท ี . พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี  

   

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  
และขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคา
สอบบัญชีของบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัท 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ มาตรฐาน
ประสิทธิภาพในการทํางาน ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัท มีการ
เสนอราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณแห งวิชาชีพเปนอยางดี 
โดยมีหลักการท่ีถูกตองในการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามกฎเกณฑของก.ล.ต. และตลท. ดังน้ี 

1. สํานักงานสอบบัญชี  เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ประจําป 2559 เปนที่ 9  

2. รายชื่อผูสอบบัญช ี เห็นสมควรเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี ดังตอไปนี้ 
 1.  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982  

  (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ต้ังแตป 2557) 
 2.  นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 

 3.  นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 

3. คาสอบบัญชีประจําป  2559  กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 เปนเงินจํานวน 
1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งเปนอัตราเดียวกับป 2558  

4. ความสัมพันธกับบริษัท ผูสอบบัญชีตามรายช่ือขางตน ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคลดังกลาวแตอยางใด จึงมี
ความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :   คณะกรรมการพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแลว
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 2982, นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และนางสาวสุภา
ภรณ มั่งจิตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 ของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท ประจําป 2559 และอนุมัติเงินคาสอบบัญชีประจําป 2559 จํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งลาน
หาแสนบาทถวน) ในอัตราเชนเดียวกันกับป 2558  

   
วาระท ี . พจิารณาเรืองอนืๆ (ถ้ามี) 
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 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ทั้งน้ีบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุน
ลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 12.00 น. หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง ขอไดโปรดแตงต้ังผูรับมอบฉันทะ
เขารวมประชุม และออกเสียงแทน 

พรอมกันนี้บริษัทฯ ขอเสนอกรรมการอิสระ 2 ทาน คือ นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และนายพิทักษ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ ใหทานเลือกทานใดทานหนึ่งเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงแทนทานในการ
ประชุมคร้ังน้ี ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปตามเอกสารแนบ 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะท่ีแนบมาพรอมน้ี ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึงเพยีงแบบเดยีวเท่านัน และเพื่อความสะดวก 
โปรดสงหนังสือมอบฉันทะ (พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เอกรัฐ
วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร ชั้น 28 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 กอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน 

 อน่ึง บริษัทฯ จะกําหนดวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม (Record Date) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันศุกรที่ 1 เมษายน 2559  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายดนุชา  นอยใจบุญ) 
กรรมการผูจัดการ 


