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ที ่อร.2563/860-(AKR)/338 
 
 วนัที ่30 มถุินายน 2563 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อ
วนัที ่30 มถุินายน 2563 เวลา 14.00-15.21 น. ณ หอ้งปารชิาต โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ซอยแสง
แจม่ ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อเริม่เปิดการประชุมผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดย
การมอบฉนัทะ รวม 92 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้ 596,062,302 หุน้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 44.3733 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 1,343,289,404 หุน้ โดยทีป่ระชมุมมีตดิงัต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 
  ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 ด้วย
คะแนนเสยีง 
  เหน็ดว้ย 594,050,302 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    99.6625 
  ไม่เหน็ดว้ย    0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
  งดออกเสยีง 2,012,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.3375 
  บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 

วาระท่ี 2.  พิจารณาผลการด าเนินงาน และอนุมติังบการเงิน และรายงานของผู้สอบบญัชี ส าหรบัปีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการด าเนินงาน และอนุมตังิบการเงนิ และรายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบัปี  สิน้สุด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง 
  เหน็ดว้ย   594,280,296 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     99.6646 
  ไม่เหน็ดว้ย     0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
  งดออกเสยีง  2,000,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.3354 
  บตัรเสยี   0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000  

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังดจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
   ทีป่ระชมุมมีตอินุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง 
  เหน็ดว้ย  596,268,296 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.9980 
  ไม่เหน็ดว้ย  12,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0020 
  งดออกเสยีง  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 
  1. นายวราห ์ทองประสินธุ ์ด้วยคะแนนเสียง 
  เหน็ดว้ย  596,280,151 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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   ไม่เหน็ดว้ย 106 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
  งดออกเสยีง  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
   บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

   2. นางดารณี กนัตามระ ด้วยคะแนนเสียง 
  เหน็ดว้ย  594,384,843 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
   ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
  งดออกเสยีง  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

  3. นายธญัญา ศีลธร ด้วยคะแนนเสียง 
  เหน็ดว้ย  596,280,296 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
   ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
  งดออกเสยีง  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
  บตัรเสยี 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกนิ 6,000,000 บาท ดว้ย
คะแนนเสยีง 
  เหน็ดว้ย   594,280,303 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.6646  
   ไม่เหน็ดว้ย 2,000,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3354 
   งดออกเสยีง 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
   บตัรเสยี  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
ที่ประชุมมมีติอนุมตัิแต่งตัง้นายอธพิงศ์ อธพิงศ์สกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 3500, นายวชิยั รุจติา

นนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 4054, นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 3495, นางสาวกุลธดิา 
ภาสุรกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 5946 และนายยุทธพงษ์ เชื้อเมอืงพาน ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 9445 ของ
บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 และอนุมตัเิงนิค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ านวน 1,880,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง 
 เหน็ดว้ย   596,268,303 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9980 
   ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง   12,000  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
 ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีง 
    เหน็ดว้ย  596,268,303 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.9980 
    ไม่เหน็ดว้ย  12,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0020 
    งดออกเสยีง  0  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
    บตัรเสยี  0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 

วาระท่ี 8. พิจารณาเรือ่งอ่ืน (ถ้ามี) 
  - ไม่ม-ี 
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   จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 
     ขอแสดงความนบัถอื 
     บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
 
      
     (นายดนุชา น้อยใจบุญ)   
     กรรมการผูจ้ดัการ    


