
 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี ���� 
 

บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากดั (มหาชน) 
 

วนัองัคารที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. 

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน 

ถนนพระราม � ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื�อความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

โปรดนาํใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะมาในวนัประชุมดว้ย 

**งดแจกของชาํร่วยเพื�อใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี** 
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ที�  อร.2562/596-(AKR)/307 

 

 วนัที� 14 มีนาคม 2562 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย  1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานาํมาในวนัประชุม) 

 2. รายงานประจาํปี พร้อมงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(QR Code) 

 3. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 

 4. ประวติักรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระและไดร้ับการเสนอเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระ 

 5. ประวติักรรมการอสิระที�เสนอเพื�อพิจารณาเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 6. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อ ประจาํปี 2562 

 7. รายละเอยีดเบื�องตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ (AKR-W1) 

 8. แบบรายงานการเพิ�มทุน (แบบ F53-4) 

 9. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ (เฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 

 10. วธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน  

 11.  แผนที�แสดงสถานที�ประชุม 

 12.  หนงัสือมอบฉนัทะ 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2562 ในวนัองัคารที� 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที�  92  ซอยแสง

แจ่ม  ถนนพระราม 9  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี�  

 

วาระที� 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2561 

  วตัถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2561 ไดจ้ดัให้มีขึ�นเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2561 

โดยมีสาํเนารายงานการประชุม ซึ�งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ดงักล่าว ซึ�งคณะกรรมการเห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้  

 การลงมติ :  วาระนี� ต้องผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที� 2. พิจารณาผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับปี สิ�นสุด ณ วันที� �� 

ธันวาคม 2561   

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 ดงัปรากฏในรายงาน

ประจาํปีและงบการเงินของบริษทัฯ ซึ� งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี บริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั และ
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ดงักล่าว ซึ�งคณะกรรมการเห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้  

 การลงมติ :  วาระนี� ต้องผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง
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วาระที� 2. พิจารณาผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับปี สิ�นสุด ณ วันที� �� 

ธันวาคม 2561   
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ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญ

ประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 ในรูปแบบ QR Code 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพยร์วม 1,616.25 2,011.90 1,609.05 2,001.70 

หนี� สินรวม 735.24 810.95 730.89 806.78 

รายไดร้วม 1,492.21 1,732.27 1,492.60 1,736.37 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (279.65) 44.30 (276.47) 50.87 

กาํไร(ขาดทนุ) สุทธิต่อหุน้  (บาท/หุน้) (0.208) 0.033 (0.206) 0.038 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เพื�อให้ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯประจาํปี 2561 และ

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี 

สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

การลงมติ :  วาระนี� ต้องผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที� 3. พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561   

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษทัฯ มีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 50 

ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี

เนื�องจากพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบงัคับบริษัทข้อ 56 ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิใหแ้บ่ง

เงินปันผล แต่จากผลประกอบการของบริษทัฯ ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสม

จาํนวน 221.66 ลา้นบาท ดงัน้นั จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ: :   คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปัน

ผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  

การลงมติ :  วาระนี� ต้องผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 

 

 

4  

วาระที� 4. พจิารณาอนุมัตเิลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2562 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 

22. กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหนึ� งในสามต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี ซึ� งมีกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2562 (วาระละ 3 ปี) จาํนวน 3 ท่าน

ไดแ้ก่  

1. นายวิชิต แยม้บุญเรือง ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ 

    จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : 8 ปี (ตั�งแต่วนัที� 28 ก.พ. 2554) 

2. นายดนุชา น้อยใจบุญ ตาํแหน่ง กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

   กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : 8 ปี (ตั�งแต่วนัที� 15 ม.ค. 2554) 

 3. นายชาตรี ศิริพานิชกร ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : 3 ปี (ตั�งแต่วนัที� 12 ก.ค. 2559) 

นอกจากนี� บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและรายชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม

เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลกัเกณฑ์ที�บริษทัฯกาํหนดผ่านทางเวบไซต์

บริษทัฯระหว่างวนัที� 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอบุคคลใดเขา้รับการ

พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิ้จารณา

ถึงความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชนสู์งสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัฯ ประกอบกบัคุณสมบตัิความรู้ความ 

สามารถ ประสบการณ์ความเชี�ยวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอให้เลือกตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่าน ที�

ออกจากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ� ง ดงัมีรายละเอียดประวติัและ

ผลงานของทั�ง 3 ท่านตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั� ง

กรรมการรายเดิม ซึ� งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทั�ง 3 ท่าน ประกอบดว้ย นายวิชิต แยม้บุญเรือง, นายดนุชา 

น้อยใจบุญ และนายชาตรี ศิริพานิชกร กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ� ง เนื�องจากคณะกรรมการ

บริษัทไดพ้ิจารณากลั�นกรองแลว้ว่าบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูท้ี�มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั

บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไม่มีลกัษณะต้องห้ามเลือกตั�งให้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และพิจารณาแล้วว่าผูที้� ถูกเสนอชื�อเลือกตั� งเป็น

กรรมการอิสระ ได้แก่ นายวิชิต แยม้บุญเรือง และนายชาตรี ศิริพานิชกร สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น

อิสระและมีคุณสมบติักรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี� กรรมการทั�ง 3 ท่านยงัเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

 การลงมติ :  วาระนี� ต้องผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยจะดาํเนินการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

วาระที� 5. พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยเป็นค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบี�ยประชุมรายเดือน/รายครั� ง และโบนสั 
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ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญ

ประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 ในรูปแบบ QR Code 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพยร์วม 1,616.25 2,011.90 1,609.05 2,001.70 

หนี� สินรวม 735.24 810.95 730.89 806.78 

รายไดร้วม 1,492.21 1,732.27 1,492.60 1,736.37 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (279.65) 44.30 (276.47) 50.87 

กาํไร(ขาดทนุ) สุทธิต่อหุน้  (บาท/หุน้) (0.208) 0.033 (0.206) 0.038 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เพื�อให้ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯประจาํปี 2561 และ

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปี 

สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

การลงมติ :  วาระนี� ต้องผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที� 3. พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561   

วตัถุประสงค์และเหตุผล :  บริษทัฯ มีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 50 

ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี

เนื�องจากพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบงัคับบริษัทข้อ 56 ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิใหแ้บ่ง

เงินปันผล แต่จากผลประกอบการของบริษทัฯ ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสม

จาํนวน 221.66 ลา้นบาท ดงัน้นั จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ: :   คณะกรรมการเห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปัน

ผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  

การลงมติ :  วาระนี� ต้องผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที� 4. พจิารณาอนุมัตเิลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2562 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 

22. กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหนึ� งในสามต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี ซึ� งมีกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2562 (วาระละ 3 ปี) จาํนวน 3 ท่าน

ไดแ้ก่  

1. นายวิชิต แยม้บุญเรือง ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ 

    จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : 8 ปี (ตั�งแต่วนัที� 28 ก.พ. 2554) 

2. นายดนุชา น้อยใจบุญ ตาํแหน่ง กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง/ 

   กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : 8 ปี (ตั�งแต่วนัที� 15 ม.ค. 2554) 

 3. นายชาตรี ศิริพานิชกร ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่ง    : 3 ปี (ตั�งแต่วนัที� 12 ก.ค. 2559) 

นอกจากนี� บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและรายชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม

เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลกัเกณฑ์ที�บริษทัฯกาํหนดผ่านทางเวบไซต์

บริษทัฯระหว่างวนัที� 1 ธันวาคม 2561 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอบุคคลใดเขา้รับการ

พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิ้จารณา

ถึงความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชนสู์งสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทัฯ ประกอบกบัคุณสมบตัิความรู้ความ 

สามารถ ประสบการณ์ความเชี�ยวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอให้เลือกตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่าน ที�

ออกจากตาํแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ� ง ดงัมีรายละเอียดประวติัและ

ผลงานของทั�ง 3 ท่านตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4  

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั� ง

กรรมการรายเดิม ซึ� งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทั�ง 3 ท่าน ประกอบดว้ย นายวิชิต แยม้บุญเรือง, นายดนุชา 

น้อยใจบุญ และนายชาตรี ศิริพานิชกร กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ� ง เนื�องจากคณะกรรมการ

บริษัทไดพ้ิจารณากลั�นกรองแลว้ว่าบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูท้ี�มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั

บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไม่มีลกัษณะต้องห้ามเลือกตั�งให้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และพิจารณาแล้วว่าผูที้� ถูกเสนอชื�อเลือกตั� งเป็น

กรรมการอิสระ ได้แก่ นายวิชิต แยม้บุญเรือง และนายชาตรี ศิริพานิชกร สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น

อิสระและมีคุณสมบติักรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี� กรรมการทั�ง 3 ท่านยงัเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

 การลงมติ :  วาระนี� ต้องผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยจะดาํเนินการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

วาระที� 5. พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยเป็นค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เบี�ยประชุมรายเดือน/รายครั� ง และโบนสั 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคลอ้งกบั

หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที�เหมาะสม

เทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเห็นสมควรกาํหนดงบประมาณค่าตอบแทนและเงิน

โบนสัให้แก่กรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกลา้นบาท) ใน

อตัราเช่นเดียวกนักบัปี 2561  

  

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) วงเงนิที�เสนอ จ่ายจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 6,000,000 6,000,000 5,479,000 

  

 โดยมีอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ดงันี�  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินโบนัสกรรมการ   

เพื�อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  บริษัทฯกาํหนดค่าตอบแทนที�เป็นเงินโบนัส 

ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอตัราเช่นเดียวกนักบัปี 2561 

ค่าตอบแทนอื�นๆ  :  ไม่มี 

การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั��งหมดของผู้

ถือหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 6. พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562   

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่า

สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจาํทุกปี เพื�อการตรวจสอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ  

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายครั�ง) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายเดือน) 

�. ประธานคณะกรรมการ - 44,000 

�. กรรมการบริษทั - 22,000 

�. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 20,000 

�. กรรมการตรวจสอบ - 10,000 

�. ประธานคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 15,000 - 

�. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 10,000 - 

�. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 15,000 - 

�. กรรมการบริหารความเสี�ยงที�เป็นกรรมการบริษทั 10,000 - 

�. กรรมการบริหารความเสี�ยงที�ไม่เป็นกรรมการบริษทั   5,000 - 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เอเอ็นเอส  

ออดิท จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 (ปีแรก) เนื�องจากเป็นที�ยอมรับและมีมาตรฐาน

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ และ

สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา นอกจากนี� เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัรา

ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื�นในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นว่า บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดเ้สนอ

ราคาค่าสอบบญัชีที�เหมาะสมเมื�อเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีอื�น โดยมีรายละเอยีดดงันี�  

1.  รายชื�อผูส้อบบญัชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 ดงัต่อไปนี�  

 1.  นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 3500  

 2.  นายวิชยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4054 

 3.  นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 3495 

 4.  นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 5946 

 5.  นายยทุธพงษ ์เชื�อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 9445 

 โดยกาํหนดให้คนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 (ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อประจาํปี 2562 ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6) 

2. ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 

บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่เป็นผูส้อบ

บญัชีรายเดิมที�ปฏิบัติหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
มาแลว้ 5 รอบระยะเวลาบญัชีติดต่อกนั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัฯ 

3. ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจาํปี 2562 

เป็นเงินจาํนวน 1,800,000 บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนบาทถว้น) ซึ�งต ํ�ากว่าปีที�ผา่นมา 

รายละเอยีดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมา มีดงันี�  

รายการ 
ปี 2562 

(ปีที�เสนอ)  
ปี 2561 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,800,000 1,850,000 

ค่าบริการอื�นๆ (บาท) - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการพิจารณาตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้ว

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งนายอธิพงศ์ อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต เลขที� 3500, นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4054, นายเสถียร วงศส์นันท ์ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต เลขที� 3495, นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 5946 และนายยุทธพงษ ์

เชื�อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 9445 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ประจําปี 2562 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจาํปี  2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จาํนวน 

1,800,��� บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนบาทถว้น)  

การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคลอ้งกบั

หน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที�เหมาะสม

เทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียนที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเห็นสมควรกาํหนดงบประมาณค่าตอบแทนและเงิน

โบนสัให้แก่กรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกลา้นบาท) ใน

อตัราเช่นเดียวกนักบัปี 2561  

  

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

(ปีที�เสนอ) วงเงนิที�เสนอ จ่ายจริง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 6,000,000 6,000,000 5,479,000 

  

 โดยมีอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ดงันี�  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินโบนัสกรรมการ   

เพื�อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  บริษัทฯกาํหนดค่าตอบแทนที�เป็นเงินโบนัส 

ประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอตัราเช่นเดียวกนักบัปี 2561 

ค่าตอบแทนอื�นๆ  :  ไม่มี 

การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั��งหมดของผู้

ถือหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 6. พจิารณาอนุมัติแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562   

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซึ� งกาํหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่า

สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นประจาํทุกปี เพื�อการตรวจสอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ  

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายครั�ง) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(รายเดือน) 

�. ประธานคณะกรรมการ - 44,000 

�. กรรมการบริษทั - 22,000 

�. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 20,000 

�. กรรมการตรวจสอบ - 10,000 

�. ประธานคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 15,000 - 

�. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 10,000 - 

�. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 15,000 - 

�. กรรมการบริหารความเสี�ยงที�เป็นกรรมการบริษทั 10,000 - 

�. กรรมการบริหารความเสี�ยงที�ไม่เป็นกรรมการบริษทั   5,000 - 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เอเอ็นเอส  

ออดิท จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 (ปีแรก) เนื�องจากเป็นที�ยอมรับและมีมาตรฐาน

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี มีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ และ

สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดเวลา นอกจากนี� เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัรา

ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอื�นในระดบัเดียวกนัแลว้เห็นว่า บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ไดเ้สนอ

ราคาค่าสอบบญัชีที�เหมาะสมเมื�อเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีอื�น โดยมีรายละเอยีดดงันี�  

1.  รายชื�อผูส้อบบญัชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 ดงัต่อไปนี�  

 1.  นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 3500  

 2.  นายวิชยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4054 

 3.  นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 3495 

 4.  นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 5946 

 5.  นายยทุธพงษ ์เชื�อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที� 9445 

 โดยกาํหนดให้คนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 (ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อประจาํปี 2562 ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6) 

2. ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 

บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่เป็นผูส้อบ

บญัชีรายเดิมที�ปฏิบัติหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
มาแลว้ 5 รอบระยะเวลาบญัชีติดต่อกนั จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัฯ 

3. ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจาํปี 2562 

เป็นเงินจาํนวน 1,800,000 บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนบาทถว้น) ซึ�งต ํ�ากว่าปีที�ผา่นมา 

รายละเอยีดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมา มีดงันี�  

รายการ 
ปี 2562 

(ปีที�เสนอ)  
ปี 2561 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,800,000 1,850,000 

ค่าบริการอื�นๆ (บาท) - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   คณะกรรมการพิจารณาตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้ว

เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งนายอธิพงศ์ อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต เลขที� 3500, นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4054, นายเสถียร วงศส์นันท ์ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต เลขที� 3495, นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 5946 และนายยุทธพงษ ์

เชื�อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 9445 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ประจําปี 2562 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจาํปี  2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จาํนวน 

1,800,��� บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนบาทถว้น)  

การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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 วาระที� 7. พจิารณาอนุมัติการออกใบสําคญัแสดงสิทธทิี�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (AKR-W1)  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้บริษทัฯ นาํเงินทุนที�ไดรั้บไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับขยายธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ� งรวมถึงการลงทุนในโครงการที�จะเกิดขึ�� นใหม่ในอนาคต  ที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัครั� งที� 3/2562 จึงมีมติอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น

สามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย 

(รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสิทธิปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1 (AKR-W1) เพื�อจดัสรร

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่า อตัราส่วน  2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และราคาการใช้สิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากับ  1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปีจากวันที�ออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ทั�งนี�  ให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการเป็น

ผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ

จดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั� ง

ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับใบสําคญัแสดงสิทธิ และการออก และเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิในครั� งนี�  ซึ� งรวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการ

ขออนุญาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั��งหมดของผูถื้อ

หุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 8. พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เนื�องจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

ครั� งที� 1 (AKR-W1) ในวาระที� 7. บริษทัฯ จาํเป็นที�จะตอ้งทาํการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีวตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนปรากฎรายละเอียด

ตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จาํนวน 1,074,631,523.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,611,947,284.80 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 671,644,702 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.80 บาท รวม 537,315,761.60 บาท   

 การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ

หุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในวาระที� 8. บริษทัฯ

จาํเป็นที�จะตอ้งทาํการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี� 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  1,611,947,284.80 บาท (หนึ� งพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นเกา้แสนสี�หมื�นเจด็พนัสองร้อยแปด

    สิบสี�บาทแปดสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 2,014,934,106 หุ้น   (สองพนัสิบสี�ลา้นเกา้แสนสามหมื�นสี�พนัหนึ�งร้อยหกหุน้)  

 มูลค่าหุน้ละ  0.80 บาท  (แปดสิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั 2,014,934,106 หุน้  (สองพนัสิบสี�ลา้นเกา้แสนสามหมื�นสี�พนัหนึ�งร้อยหกหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ�  -ไม่มี- หุน้ (- หุน้) 

 ทั�งนี�  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผู ้จดัการ หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิดงักล่าว ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ความใดๆ ตามคาํแนะนาํ ความเห็น 

หรือคาํสั�งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือ หน่วยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 

 การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั��งหมดของผูถื้อ

หุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงคะแนน 
 

วาระที� 10. พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที� 9. ขา้งต้น 

บริษทัฯ จาํเป็นที�จะตอ้งทาํการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 671,644,702 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 

0.80 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ครั� งที� 1 (AKR-W1) 

ซึ�งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 671,644,702 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.80 บาท ตามรายละเอยีดขา้งตน้  

 การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที� 11. พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

   จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ในวนัองัคารที� 30 เมษายน 

2562 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

10320  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบยีนตั�งแต่เวลา 12.00 น.  
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 วาระที� 7. พจิารณาอนุมัติการออกใบสําคญัแสดงสิทธทิี�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (AKR-W1)  

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้บริษทัฯ นาํเงินทุนที�ไดรั้บไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับขยายธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ� งรวมถึงการลงทุนในโครงการที�จะเกิดขึ�� นใหม่ในอนาคต  ที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัครั� งที� 3/2562 จึงมีมติอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น

สามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย 

(รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสิทธิปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   เห็นควรให้เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1 (AKR-W1) เพื�อจดัสรร

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่า อตัราส่วน  2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และราคาการใช้สิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากับ  1.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปีจากวันที�ออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ทั�งนี�  ให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการเป็น

ผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ

จดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั� ง

ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับใบสําคญัแสดงสิทธิ และการออก และเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิในครั� งนี�  ซึ� งรวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการ

ขออนุญาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั��งหมดของผูถื้อ

หุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที� 8. พจิารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล :  เนื�องจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

ครั� งที� 1 (AKR-W1) ในวาระที� 7. บริษทัฯ จาํเป็นที�จะตอ้งทาํการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื�อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีวตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนปรากฎรายละเอียด

ตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ จาํนวน 1,074,631,523.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 1,611,947,284.80 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 671,644,702 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.80 บาท รวม 537,315,761.60 บาท   

 การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อ

หุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในวาระที� 8. บริษทัฯ

จาํเป็นที�จะตอ้งทาํการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี� 

ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  1,611,947,284.80 บาท (หนึ� งพนัหกร้อยสิบเอด็ลา้นเกา้แสนสี�หมื�นเจด็พนัสองร้อยแปด

    สิบสี�บาทแปดสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 2,014,934,106 หุ้น   (สองพนัสิบสี�ลา้นเกา้แสนสามหมื�นสี�พนัหนึ�งร้อยหกหุน้)  

 มูลค่าหุน้ละ  0.80 บาท  (แปดสิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั 2,014,934,106 หุน้  (สองพนัสิบสี�ลา้นเกา้แสนสามหมื�นสี�พนัหนึ�งร้อยหกหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ�  -ไม่มี- หุน้ (- หุน้) 

 ทั�งนี�  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  หรือกรรมการผู ้จดัการ หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจาก

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที�จาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิดงักล่าว ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ความใดๆ ตามคาํแนะนาํ ความเห็น 

หรือคาํสั�งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือ หน่วยงานราชการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 

 การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั��งหมดของผูถื้อ

หุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงคะแนน 
 

วาระที� 10. พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที� 9. ขา้งต้น 

บริษทัฯ จาํเป็นที�จะตอ้งทาํการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 671,644,702 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 

0.80 บาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ครั� งที� 1 (AKR-W1) 

ซึ�งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 671,644,702 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.80 บาท ตามรายละเอยีดขา้งตน้  

 การลงมติ :  วาระนี� ตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที� 11. พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

   จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ในวนัองัคารที� 30 เมษายน 

2562 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

10320  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบยีนตั�งแต่เวลา 12.00 น.  
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  เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายวินัย  วิทวสัการเวช กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ให้ท่านเลือกกรรมการ

ท่านใดท่านหนึ� งเป็นผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั� งนี�  ดงัมีรายชื�อและประวติั

โดยสังเขปตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 12 ซึ� งมีให้

เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั�น และเพื�อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ 

(พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลกัฐานประกอบการมอบฉนัทะมาตามที�อยูข่องบริษทัฯ ดงันี�  

บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน)  

แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์ฝ่ายสื�อสารองคก์ร 

เลขที� 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั�น 28 ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
 

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 

  

 (นายดนุชา  นอ้ยใจบุญ) 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

บริษัท เอกรัฐวศิวกรรม จํากัด (มหาชน) 

วนัจันทร์ที� 30 เมษายน 2561 

ณ  ห้องบุหงา  โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

............................. 

 

เริ�มประชุมเวลา 14.00 น. 

 

  นายวิชิต  แยม้บุญเรือง  ประธานคณะกรรมการบริษัท  เป็นประธานที�ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและ

ขอบคุณผูถื้อหุน้และผูที้�เกี�ยวขอ้ง     

  ขณะนี�  มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 47 ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้71,242,103 หุ้น  และผูถ้ือ

หุ้นที�มอบฉันทะ จาํนวน 34 ราย  รวมจาํนวนหุ้นได้  474,311,771 หุ้น รวมทั� งหมด 81 ราย รวมจาํนวนหุ้นได้ท ั� งสิ�น 

545,553,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.6133 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ ั�งหมด ซึ� งเกินกว่าหนึ� งในสามของจาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายได้ทั�งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษทัฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2561 เพื�อดาํเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  ก่อนการประชุม ประธานฯไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทัฯที�

เขา้ประชุม  ประกอบดว้ย 

 1.  นายวิชิต แยม้บุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษทั  

 2.  นายวินยั วิทวสัการเวช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.  นายพิทกัษ ์ ไชยเจริญ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 4.  นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 5.  นายชาตรี   ศิริพานิชกร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

 6.  นายวิวฒัน์ แสงเทียน กรรมการ 

 7.  นางสาวอรุวี กนกพฤกษ ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 8.  นายดนุชา นอ้ยใจบุญ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ 

   กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการ 

9.  นายอนนัต ์ สนัติชีวะเสถียร กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี�ยง และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการอาวุโสสายการเงิน                                                            

 10. นางดารณี กนัตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารทั�วไป  

  ในการประชุมครั� งนี�   คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั�ง 10 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% 

  ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญ  นายดนุชา  น้อยใจบุญ กรรมการผูจ้ดัการ เพื�อแนะนาํกติกาให้แก่ผูถื้อหุ้น โดย

กรรมการผูจ้ดัการไดก้ล่าวแนะนาํ  คุณยุพิน  ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาก บริษทัสอบบญัชี เอส พี ออดิท   เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม และแนะนาํคุณนิติ  ยิ�มแยม้ ที�ปรึกษากฎหมายของบริษทั จากสาํนกังานกฎหมายเทพนิติ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 




