
   

 
 

 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจําปี ���� 

 

บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

วนัจันทร์ที) *+ เมษายน ���� 
เวลา �..++ น. 

 

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน 
ถนนพระราม 6 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

 
 
 

เพื)อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

โปรดนําใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมาในวนัประชุมด้วย 

**งดแจกของชําร่วยเพื)อให้สอดคล้องตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที)ดี**
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ที�  อร.2561/265-(AKR)/289 
 
 วนัที� 9 มีนาคม 2561 
 
เรื)อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
สิ)งที)ส่งมาด้วย 
 เอกสารแนบ 0. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานาํมาในวนัประชุม) 
 เอกสารแนบ 8. วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 เอกสารแนบ ;. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 8<=> 
 เอกสารแนบ ?. รายงานประจาํปี พร้อมงบการเงินสาํหรับปีสิAนสุดวนัที� ;0 ธนัวาคม 8<=> และรายงานของผูส้อบ

บญัชี (แผน่ซีดี) 
 เอกสารแนบ <. ประวติักรรมการอิสระที�เสนอเพื�อพิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
 เอกสารแนบ =. ประวติักรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระและไดรั้บการเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีก

วาระหนึ�ง 
 เอกสารแนบ H. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (เฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 
 เอกสารแนบ 8. แผนที�แสดงสถานที�ประชุม  
 เอกสารแนบ K. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
8<=0 ในวนัจนัทร์ที� ;> เมษายน 8<=0 เวลา 0?.>> น. ณ หอ้งบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที�  K8  ซอยแสงแจ่ม  
ถนนพระราม K  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 0>;8> เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนีA  
 

วาระที) 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี ���+ เมื)อวนัที) �@ เมษายน ���+ 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 8<=> ไดจ้ดัใหมี้ขึAนเมื�อวนัที� 8H เมษายน 8<=> 
โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ซึ�งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ ; 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ดงักล่าว ซึ�งคณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

 การลงมติ :  วาระนีA ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 

วาระที) 2. พิจารณาผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับปี สิDนสุด ณ วันที) 31 
ธันวาคม 2560   

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 8<=> ดังปรากฏในรายงาน
ประจาํปีและงบการเงินของบริษทัฯ ซึ�งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั และ
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ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุม ตามเอกสารแนบ ? 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี ���+ 
ปี ���6  

(ปรับปรุงใหม่) 

 

ปี ���+ 
ปี ���6  

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยร์วม 2,011.90 2,119.19 2,001.70 2,106.15 

หนีA สินรวม 810.95 928.96 806.78 928.52 

รายไดร้วม 1,732.27 1,656.50 1,736.37 1,658.83 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 44.30 (62.39) 50.87 (65.92) 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  (บาท/หุน้) 0.033 (0.051) 0.038 (0.054) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เพื�อให้ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯประจาํปี 2560 และ
พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี 
สิAนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
การลงมติ :  วาระนีA ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 

วาระที) 3. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี 2560 เพื)อตัDงสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล   

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.8<;< กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองในจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ < ของกาํไรสุทธิประจาํปี และ

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ <> ของกาํไรสุทธิ (ตามงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ) หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทัAงนีA  คณะกรรมการ
ของบริษทัฯมีอาํนาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ดาํเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี�ยนแปลงนโยบาย
ดงักล่าวไดเ้ป็นครัA งคราว โดยอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขที�จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 8<=> ของบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดต้ามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จาํนวน <>,[H?,K8= บาท ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัA งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2561 
ไดพิ้จารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 เป็นทุนสาํรองของบริษทัฯ จาํนวน 8,<?;,H?=.;> บาท และ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ >.>; บาท คิดเป็นเงิน
ปันผลจาํนวน ?>,8K[,=[8.08 บาท หรือประมาณร้อยละ 7K ของกาํไรสุทธิ ซึ� งคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
เห็นว่าเป็นอตัราที�เหมาะสมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยอยู่ภายใตเ้งื�อนไขที�ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เงินปันผลทัAงหมดจะถูกหักภาษี ณ ที�จ่ายในอตัรา 8>% และกาํหนดวนัรวบรวม
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รายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 0< พฤษภาคม 8<=0 และกาํหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัที� 8[ พฤษภาคม 8<=0 

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมา ดงันีA  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี ���+ 

(ปีที)เสนอ) 

ปี ���6 
(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท) 50,874,926 (65,922,820) 
การตัAงทุนสาํรองตามกฎหมาย (บาท) 2,543,746.30 - 
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.03 0.025 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,343,289,404 1,343,289,404 
เงินปันผลจ่าย (บาท) 40,298,682.12 33,582,235.10 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 79 41* 

หมายเหตุ   *เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสะสม เนื�องจากในปี 8<<K บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ จึงไม่มีการตัAงทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: :   คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาใหจ้ดัสรรเงิน
กาํไรสุทธิประจาํปี 8<=> ตามงบเฉพาะกิจการ จาํนวน <>,[H?,K8= บาท เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 
8,<?;,H?=.;> บาท และจ่ายเงินปันผลประจําปี  8<=> ในอัตราหุ้นละ >.>; บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 
?>,8K[,=[8.08  บาท หรือเท่ากบัร้อยละ HK ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และกาํหนดวนัรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้
เพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 0< พฤษภาคม 8<=0 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 
28 พฤษภาคม 8<=0 
การลงมต ิ : วาระนีAตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที) 4. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัDงกรรมการแทนกรรมการที)พ้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ���� 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหนึ�งในสามตอ้งพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ� งมีกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม
วาระในปี 8<=0 (วาระละ ; ปี) จาํนวน ; ท่านไดแ้ก่  

1. นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ 

    จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : 00  ปี (ตัAงแต่วนัที� 80 ก.พ. 8<<>) 
2. นายววิฒัน์  แสงเทียน ตาํแหน่ง กรรมการ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : ;  ปี (ตัAงแต่วนัที� 8< มิ.ย. 8<<H) 
 3. นางสาวอุรว ีกนกพฤกษ ์ ตาํแหน่ง  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : H  ปี (ตัAงแต่วนัที� 8[ ก.พ. 8<<?) 
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นอกจากนีAบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื�อบุคคลที�เห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม
เพื�อรับการพิจารณาเลือกตัAงเป็นกรรมการล่วงหนา้ทุกปีตามหลกัเกณฑที์�บริษทัฯกาํหนดผา่นทางเวปไซค์
บริษทัฯระหวา่งวนัที� 0 ธนัวาคม 8<=> ถึงวนัที� ;0 ธนัวาคม 8<=> แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตัAงเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิ้จารณา
ถึงความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัฯ ประกอบกบัคุณสมบติัความรู้ความ 
สามารถ ประสบการณ์ความเชี�ยวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหเ้ลือกตัAงกรรมการทัAง ; ท่าน ที�
ออกจากตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง ดงัมีรายละเอียดประวติัและ
ผลงานของทัAง ; ท่านตามเอกสารแนบ 6  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า ที�ประชุมผู ้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตัA ง
กรรมการรายเดิม ซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ทัA ง ; ท่าน ประกอบดว้ย นายพิทกัษ์  ไชยเจริญ, นายวิวฒัน์  
แสงเทียน และนางสาวอุรวี กนกพฤกษ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ� ง เนื�องจากคณะกรรมการ
บริษทัไดพิ้จารณากลั�นกรองแลว้วา่บุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูที้�มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญติั
บริษัทมหาชน พ.ศ.8<;< ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัA งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูที้�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนีAกรรมการทัAง ; ท่านยงัเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

 การลงมติ :  วาระนีA ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยจะดาํเนินการพิจารณาเลือกตัAงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

วาระที) 5. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 8<=0 โดยเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบีAยประชุมรายเดือน/รายครัA ง และโบนสั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที�เหมาะสม
เทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเห็นสมควรกาํหนดงบประมาณค่าตอบแทนและเงิน
โบนสัใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกลา้นบาท) ใน
อตัราเช่นเดียวกนักบัปี 2560  

  

รายการ 
ปี ���� ปี ���+ 

(ปีที)เสนอ) วงเงนิที)เสนอ จ่ายจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 6,000,000 6,000,000 5,129,000 
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 โดยมีอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ดงันีA  

   
เงนิโบนัสกรรมการ   
เพื�อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  บริษทัฯกาํหนดค่าตอบแทนที�เป็นเงินโบนัส 
ประจาํปี 8<=0 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8,>>>,>>> บาท ในอตัราเช่นเดียวกนักบัปี 8<=> 
ค่าตอบแทนอื)น  ๆ :  ไม่ม ี
การลงมติ :  วาระนีA ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

วาระที) 6. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัDงผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561   

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 08> แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.8<;<  
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซึ� งกาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัAงผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่า
สอบบญัชีของบริษทัฯเป็นประจาํทุกปี เพื�อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกบริษทั เอส พี ออดิท 
จํากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี  8<=0 เป็นปีที�  8 เนื� องจากเป็นที�ยอมรับและมีมาตรฐาน
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ และ
สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา นอกจากนีA เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัรา
ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื�นในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นวา่ บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั มีค่าสอบบญัชี
ที�เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงันีA  

 1.  รายชื�อผูส้อบบญัชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตัAงผูส้อบบญัชี ประจาํปี 8<=0 ดงัต่อไปนีA  
 1.  นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 8622  
  (เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ ) หรือ 
 2.  นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� ?;>= 
  (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ ) หรือ 

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายครัDง) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายเดือน) 
0. ประธานคณะกรรมการ - 44,000 
8. กรรมการบริษทั - 22,000 
;. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 20,000 
?. กรรมการตรวจสอบ - 10,000 
<. ประธานคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 15,000 - 
=. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 10,000 - 
H. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 15,000 - 
[. กรรมการบริหารความเสี�ยงที�เป็นกรรมการบริษทั 10,000 - 
K. กรรมการบริหารความเสี�ยงที�ไม่เป็นกรรมการบริษทั   5,000 - 
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 3.  นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� ??H< 
  (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ ) หรือ 
 ?.  นางสาวชื�นตา ชมเมิน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� H<H> 
  (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ ) หรือ 
 5.  นางสาววนัดี เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� [80> 
  (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ ) หรือ 
 =.  นายเกียรติศกัดิi  วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� KK88 
  (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัฯ )  

2. ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และ
ไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมที�ปฏิบติัหนา้ที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯมาแลว้ 5 รอบระยะเวลาบญัชีติดต่อกนั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

3. ค่าสอบบัญชีประจาํปี 8<=0 กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจาํปี 8<=0 เป็นเงิน
จาํนวน 0,[<>,>>> บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนห้าหมื�นบาทถว้น) ซึ� งมากกวา่รอบระยะเวลาบญัชีปีที�
ผา่นมา เนื�องจากมีค่าใชจ่้ายเพิ�มขึAนจากการตรวจสอบระบบ IT 

รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบกบัปีที�ผา่นมา มีดงันีA  
 

รายการ 
ปี ����  

(ปีที)เสนอ)  
ปี ���+  

ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,850,000 1,765,000 

ค่าบริการอื)น  ๆ(บาท) - - 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการพิจารณาตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตัA งนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที� [=88, นางสาวซูซาน เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� ?;>=, นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� ??H<, นางสาวชื�นตา ชมเมิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� H<H>, นางสาววนัดี 
เอี�ยมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� [80> และนายเกียรติศกัดิi  วานิชยห์านนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขที� KK88 แห่งบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 8<=0 และ
อนุมติัเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 8<=0 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจาํนวน 0,[<>,>>> บาท (หนึ�งลา้นแปดแสน
หา้หมื�นบาทถว้น) 

การลงมติ :  วาระนีA ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
  

วาระที) 7. พจิารณาเรื)องอื)น  ๆ(ถ้าม)ี 
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  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 8<=0 ในวนัจนัทร์ที� ;> เมษายน 
8<=0 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� K8  ซอยแสงแจ่ม  ถนนพระราม K  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ
0>;8>  โดยบริษทัฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตัAงแต่เวลา 08.>> น.  
   

  เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายวินัย  วิทวสัการเวช กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายวราห์ ทองประสินธ์ุ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ให้ท่านเลือกกรรมการ
ท่านใดท่านหนึ� งเป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครัA งนีA  ดงัมีรายชื�อและประวติั
โดยสังเขปตามเอกสารแนบ < โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ K ซึ� งมีให้เลือก ; 
แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ)งเพียงแบบเดียวเท่านัDน และเพื�อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติด
อากรแสตมป์ 8> บาท) และหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมาตามที�อยูข่องบริษทัฯ ดงันีA  

บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน)  
แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ ฝ่ายสื�อสารองคก์ร 
เลขที� K/8K0 อาคารย.ูเอม็.ทาวเวอร์ ชัAน 8[ ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 0>8<>  
 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 
  

  
 (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


