
 

  

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)  วันพุธท่ี 18  กรกฎาคม  2555 
ณ  หองปาริชาต  โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

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

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

  นายวิชิต  แยมบุญเรือง  ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม  แถลงวา 
จํานวนผูถือหุน ณ วันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมเม่ือวนัอังคารท่ี  26 มิถุนายน  
2555   รวมท้ังส้ิน 2,782  ราย   รวมเปนจํานวนหุนท่ีถือ 790,173,640 หุน   
  ในการประชุมวันนี้ มีผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม 

จาํนวน 153 ราย    รวมจํานวนหุนท่ีถือท้ังส้ิน  285,455,654 หุน   คิดเปนรอยละ 36.1257    ของจํานวนหุน 

790,173,640 หุน    ครบเปนองคประชุม  และขอเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555     กอนเขาสู 
วาระการประชุม  ขอแนะนาํคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
 

  1.  นายวิชิต  แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ  
  2.  นายวนิัย  วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  3  นายวราห  ทองประสินธุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  4.  นายปริญญา  นาคฉัตรีย กรรมการ  
  5.  นายพิทักษ  ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา- 
       ผลตอบแทน 

  6.  นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ กรรมการ 

  สําหรับกรรมการอีก 3 ทานเปนผูบริหารของบริษัทฯ คือ 
  7  นายดนุชา  นอยใจบุญ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
  8.  นายอนันต  สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
                                                                     สายการเงิน 

  9.  นางดารณ ี  กนัตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ 

       สายงานบริหารท่ัวไป  
     
  ประธานฯ ไดกลาวเชิญ  นายดนุชา  นอยใจบุญ  กรรมการผูจัดการ  เพือ่แนะนํากติกาในการ
ลงคะแนน  และแนะนําวิธีปฏิบัติในการประชุมใหทานผูถือหุนทราบ 
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  นายดนุชาฯ ไดกลาวแนะนําท่ีปรึกษาของบริษัท 2 ทาน  คือ นายนิติ  ยิม้แยม ท่ีปรึกษากฎหมาย   
จากสํานักกฎหมายเทพนิติ   ซ่ึงจะทําหนาท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตาม
กฎหมาย  และไดกลาวแนะนํา นายพิทักษ  กิตติอัครเสถียร  ซ่ึงเปนท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จากบริษัท  
สีลมแอดไวเซอร่ี ท่ีจะมาชวยตอบขอซักถามในเร่ืองการลดทุนอยางละเอียด 

  สําหรับการซักถาม  เม่ือทานประธานฯแจงลงมติในแตละวาระ หากทานผูถือหุนสงสัยและตองการ
สอบถามใหยกมือข้ึนพรอมแนะนําตัว   และซักถามประเด็นในวาระนั้น ๆ 

      สวนการลงคะแนนในวันนี้ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วเหมือนเชนการปฏิบัติในปท่ีผานมา คือกรณีท่ี 

ทานผูถือหุนไมเห็นดวยหรือ งดออกเสียง ใหกาเคร่ืองหมายเพ่ือลงมติในบัตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาท่ีรวบรวม
คะแนน โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม  สวน 

ท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้น และจะประกาศผลรวมคะแนนใหทราบเปนรายวาระ   
  ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการลงมติในวาระท่ี 2   ซ่ึงเปนเร่ืองการชดเชยผลขาดทุนสะสมและการ 

ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ   และวาระที่ 3 เร่ืองการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ตามขอบังคับของบริษัทฯมิได
กําหนดไว  จึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากด พ.ศ.2535 คือจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม 

ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  ตอจากนัน้ไดกลาวเชิญทานประธานฯ เพือ่ดําเนินการประชุม 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  เม่ือวนัท่ี  30  เมษายน 2555 

  ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  
เม่ือวันท่ี  30  เมษายน  2555  ซ่ึงไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ใหแกทานผูถือหุน 

พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว   ขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม 

  นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  ไดเสนอใหจัดพิมพเลขท่ีหนากระดาษในรายงานการประชุมให 
ชัดเจน  พรอมกับซักถามดังนี้ 
  1.  ขอทราบความหมายของ Notary Public เนื่องจากระบุไวเปนคําอาน  โดยท่ีปรึกษากฎหมาย 

ไดช้ีแจงวา  หมายความถึงผูท่ีไดรับอนุญาตใหกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นได เนื่องจากผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล 

ท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ  และเปนหลักสากลท่ีใชกันท่ัวไป 

  2.  จากรายงานการประชุมมีผูถือหุนเสนอใหบริษัทฯ นําผูถือหุนเยีย่มชมกิจการ ขณะนี้ยังไมได 
รับทราบความคืบหนา  โดยประธานฯ ไดช้ีแจงวา ประมาณปลายเดือนกันยายนนี้จะไดนําทานผูถือหุนเยี่ยมชม 

กิจการพรอมกบักรรมการบริษัท 
  นายฮ่ังใช  อัคควัสกุล  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  ไดเสนอความเหน็วา  หนังสือเชิญประชุม 

ฉบับนี้ยังขาดความสมบูรณในหลายเร่ือง  สาระสําคัญคือการพิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ควรแยกสวนเปน 
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2 สวน คือ ควรจะระบุสวนของจํานวนหุนท่ีไมถูกลด และการลดจํานวนพาร เปนเทาใด  โดยแยกอนุมัติเปนราย 

วาระ เพราะผูถือหุนท่ีไมไดเขาประชุมจะไดอานและพิจารณาไดเขาใจงายข้ึน  โดยสวนตัวไมขัดของ แตการเสนอ 

วาระแตละวาระควรใหผูถือหุนทางบานพจิารณาเปนรายประเดน็ หรือจะแยกเปนวาระอีก 1 - 2 วาระก็ได  เพราะ 

ผูถือหุนทางบานมีความรูความเขาใจไมเทากัน  ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญ  จึงขอฝากไวพจิารณาดวย  โดยประธานกลาว
ขอบคุณสําหรับขอสังเกตในเร่ืองการจัดทําระเบียบวาระการประชุม 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2555  เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555   โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสําหรับผูท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  เม่ือวันท่ี 

30 เมษายน  2555   ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี ้
  เห็นดวย  294,863,005 เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
   

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติเงินชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของ 
  บริษัท   โดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไว จากเดิมหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.80 บาท 

  ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา  วาระนี้ท่ีคณะกรรมการฯไดเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณา 
คือส่ิงท่ีฝายจัดการจะดาํเนินการ คือ  1.  ชดเชยผลขาดทุนสะสม  2. ลดทุนโดยการลดมูลคาหุนและนําสวนเกนิ 

จากการลดมูลคาหุนมาลางผลขาดทุนสะสมใหเหลือนอยท่ีสุด    ซ่ึงหากทานพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ จะ 

เห็นวา แมวาบริษัทฯจะมีผลประกอบการที่ดีมีกําไร  แตก็ยังไมสามารถตอบแทนผูถือหุนได  เพราะยังมีผลกําไร- 
สะสมเปนลบ  ดังนั้น ส่ิงท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกด็ี  และความม่ันคงแข็งแรงของบริษัทฯก็ดี  จึงตอง 
มีการประชุมในวันนี้  ซ่ึงเปนเจตนารมณของคณะกรรมการทุกคน  ขอเชิญใหคุณอนันตฯ กรรมการและรอง- 
กรรมการผูจัดการอาวุโส สายการเงิน (CFO)  เปนผูช้ีแจง 

  คุณอนันตฯ  CFO   ไดช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวา  ในวาระท่ี 2 ซ่ึงเปนเร่ืองพิจารณาอนมัุติเงิน 

ชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไวนั้น   จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชีลาสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555  บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 790,173,640 บาท     
โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวน 790,173,640 หุน  มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท   มีผลขาดทุนสะสมอยูจํานวน
512,355,596.85  บาท    มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 33,595,149.58 บาท  และมีทุนสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 

296,582,130.18 บาท  ซ่ึงเปนสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 
  ในการดําเนินการเพ่ือลดผลขาดทุนสะสม บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2544  และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2551  ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 
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  เร่ิมตนจากการชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535  โดยการโอนทุนสํารองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535   
จํานวน 33,595,149.58 บาท   และโอนทุนสวนเกนิมูลคาหุนตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ.2535  จํานวน 296,582,130.18 บาท   เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับ   ซ่ึงจะทําใหผลขาดทุนสะสมของ 
บริษัทฯลดลงคงเหลืออยูจํานวน 182,178,317.09 บาท   จากเดมิท่ีมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 512,355,596.85 บาท 

  หลังจากนัน้ บริษัทฯ จะดําเนนิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ตามมาตรา 139 แหงพระ- 
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  โดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.80  
บาท   ซ่ึงจะทําใหทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯลดลง   จํานวนจากเดมิ 790,173,640 บาท   เปน 

632,138,912 บาท  โดยจะมีเงินสวนเกนิท่ีเกิดจากการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 158,034,728 บาท ซ่ึงจะนําไป 

ชดเชยผลขาดทุนสะสมท้ังจาํนวน   จะทําใหยังคงเหลือผลขาดทุนสะสมท้ังส้ินจํานวน 24,143,589.09 บาท 

  ท้ังนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 119 และมาตรา 139 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535  กลาวคือ การชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวย 

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนท่ีมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
  โดยขอใหทานผูถือหุนพิจารณารายละเอียดตามขอมูลท่ีเสนอบนจอภาพประกอบการพิจารณา 
ซ่ึงประกอบดวย 

  1.  ผลของการลดทุน จะทําใหบริษัทมีกําไรสะสมเร็วข้ึน  หากบริษัทฯมีผลกําไรสะสมในอนาคต 

โดยไมมีผลขาดทุนสะสมแลว จะทําใหตอบแทนผูถือหุนไดตามนโยบายของบริษทัฯ   และสวนของผูถือหุนจะไม
เปล่ียนแปลง  นอกจากนี้ยังทําใหหุนของบริษัทฯมีความนาสนใจมากข้ึน 
  2.  ทางเลือกในการลดผลขาดทุนสะสม มีหลายวิธี โดยทางเลือกท่ีบริษัทฯ พิจารณาคือการโอน 

ทุนสํารองตามกฎหมายมาใชชดเชยและการลดทุนประกอบกันซ่ึงจะเปนวิธีท่ีเกดิประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯและ 

ผูถือหุน และวธีิการนี้มีหลายบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดฯเลือกใชและเปนผลดี   ซ่ึงหากใชวิธีท่ี 1 คือรอผลการ
ดําเนินงานใหมีผลกําไรสุทธิเพื่อลางขาดทุนสะสมใหหมด  อาจจะตองใชเวลาอยางนอย 2 - 3 ป    
  3.  เหตุผลในการลดมูลคาหุน บริษัทฯไดพิจารณาเปรียบเทียบผลดีผลเสียระหวางการลดมูลคาพาร 
กับการลดจํานวนหุน ซ่ึงมีความเห็นวาการลดมูลคาพารจะเปนประโยชนตอผูถือหุนคือจํานวนหุนเทาเดิม โดยการ 

ลดมูลคาท่ีตราไวจากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.80 บาทน้ัน เทากับเปนการลดทุนจํานวน 158.03 ลานบาท ซ่ึงเปน
จํานวนท่ีเหมาะสมกับประมาณการผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันท่ีดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย 
(ไตรมาส 3/2555)    ท้ังนี้ หากลดทุนมากเกนิกวาผลขาดทุนสะสม บริษทัฯจะตองทําการจายเงินสวนเกินท่ีเกิดจาก 

การลดทุนเกนิใหแกผูถือหุนทุกรายตามสัดสวน ซ่ึงมีข้ันตอนท่ียุงยาก  และเจาหนี้อาจไมยนิยอมได 
  4.  ข้ันตอนการดําเนินการลดทุน หลังจากท่ีประชุมผูถือหุนมีมติแลว จะตองลงประกาศโฆษณา 
พรอมแจงเจาหนี้ทราบภายใน 2 เดือนตามกฎหมายกําหนด  และหากไมมีการคัดคานจึงจะจดทะเบียนลดทุนท่ี 
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กระทรวงพาณิชยตอไป  คาดวากระบวนการท้ังหมดจะเสร็จส้ินในเดอืนกันยายน   
  หลังจากเดือนกันยายนไปแลวจึงจะพิจารณาเหน็ไดวา สวนของรายไดในคร่ึงปหลังคือในรอบ 
ไตรมาส 3 - 4 มีผลเปนอยางไร  เม่ือไมมีผลขาดทุนสะสมแลว จึงจะเหลือกําไรสุทธิ ซ่ึงจะไดพจิารณากันตอไป  
  ประธานฯ ไดกลาวเชิญใหทานผูถือหุนซักถาม 

  นายธารา  ชลปราณี  ผูถือหุน  ไดแถลงดังนี้ 
  1.  ขอวิพากษคณะกรรมการในเร่ืองการนําเสนอขอมูล  เนื่องจากมีตัวเลขท่ีกลาวถึงมากมาย ควร 
เสนอขอมูลใหละเอียดใหเห็นภาพปรากฏอยางชัดเจนไปพรอมกับการบรรยาย  เนือ่งจากผูฟงตองทําการจดบันทึก
ขอมูลตัวเลขเอง  ซ่ึงกรรมการไดนําเสนอขอมูลตัวเลขในภายหลัง    และวิธีการนําเสนอขอมูลไดพูดถึงขอกฎหมาย 

และขอดี/ขอเสียเปนส่ิงท่ีถูกตอง  แตควรจะนําเสนอภายหลังจากอธิบายวาบริษัทฯตองการจะทําอะไรและมีขอมูล
ตัวเลขประกอบใหชัดเจน 
  2.  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนฯไดมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับธนาคารทหารไทยฯ 
ไดรับการ Hair Cut  หนี้ และคงเหลือจํานวนหนี้ 805 ลานบาทโดย 

        - จํานวน 505 ลานบาท ผอนชําระ 7 ป จากตัวเลขคราว ๆ คือปละ 72 ลานบาท โดยยังไมรวมกับ
ดอกเบ้ีย  ซ่ึงจะตองนําไปหกัจากสวนท่ีเปนกําไร ท้ังนี้ บริษัทฯไมมีการช้ีแจงใหทราบถึงความสามารถในการชําระหนี้ 
แตคิดจะจายปนผล  โดยความเห็นแลวควรจะเสนอผลการดําเนินการในไตรมาส 1 เพื่อจะไดทราบความสามารถใน
การชําระหนี ้และสามารถจายปนผลไดจริง 
          - จํานวนหน้ี 300 ลานบาทท่ีจะตองชําระภายใน 1 ป ซ่ึงจะตองหาผูรวมทุนหรือขายหุน/ขาย
หลักทรัพยออกไปเพื่อชําระหนี้  ซ่ึงขณะนีย้ังเหลือเวลาอีก 8 เดือนตามเง่ือนไข  ยังไมเห็นแนวทางอยางชัดเจน ซ่ึง 
หากไมสามารถดําเนินการได จะมีผลเปนอยางไรกับการ Hair Cut ในเบ้ืองตน 

  3.  ผลขาดทุนสะสมจํานวน 512 ลานบาท เม่ือนําสํารองตามกฎหมายพรอมสวนเกินไปหักกลบ 

เบ็ดเสร็จซ่ึงคงจะคิดคํานวณมาแลว  รวมท้ังลดทุนแลวยังเหลือขาดทุนอีก 24 ลานบาท  แตถาพิจารณายอนกลับไป 

ยังคําถามขอ 2 จะมีผลใหขาดทุนสะสมกลับเพิ่มข้ึนอีก ฉะนั้น การลางผลขาดทุนสะสมคร้ังนี้ก็จะไมมีผล  ตามความ 

เห็นแลวคณะกรรมการควรมีการดําเนนิการตอเนื่องไป คือการทํา extra-brake เพื่อแสดงใหเห็นวาบริษัทฯสามารถ 

ทํากําไรได  และมีโอกาสจายเงินปนผลไดจริง   ซ่ึงส่ิงเหลานี้ควรจะนําเสนอเพื่อนาํมา ประกอบการพิจารณาอนมัุติ
สําหรับวาระน้ี เพื่อแสดงใหเห็นวากระบวนการในเร่ืองนี้ไมเสียเปลา มิฉะนั้นจะตองใชเวลารออีกกี่ป   โดยแสดง 
ขอมูลในเร่ืองผลของการ Hair Cut    ความสามารถในการชําระหนี้  และการชดเชยในสวนนีจ้ะมีการจายปนผลได 

จริงหรือไม  โดยกรรมการผูจัดการ หรือ CFO  ควรจะจัดทํา Projection มานําเสนอใหเห็นวากิจการจะเปนอยางไร

ตอไป 
  ประธานฯ ไดช้ีแจงขอซักถามวา  ส่ิงท่ีบริษทัฯกาํลังดําเนนิการอยูนี้  ถาไมลงมือดําเนนิการใด ๆ 

ทุกส่ิงก็จะยังคงเหมือนเดิมท่ีผานมาในแตละป และส่ิงท่ีทานผูถือหุนกังวลบริษัทฯคาดวาคงจะไมเกดิข้ึน จึงได 
เสนอแนวคิดเพื่อดําเนินการในวนันี้  ขอใหฝายจัดการใหความกระจางหรือช้ีแจงเทาท่ีทําไดโดยไมผิดกฎหมายหรือ 
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กฎเกณฑของตลาดฯ 

  คุณมลิวัลย  จติรีญาติธรรม  ผูถือหุน  ไดสอบถามวา  ผลประกอบการที่ผานมาของบริษัทฯได 
จากธุรกิจประเภทใด  และอนาคตคาดวาจะมีกําไรมากนอยเพียงใด 

  คุณดนุชาฯ กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามผูถือหุน ดังนี ้
  1.  จํานวนหน้ีท่ีไดปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารทหารไทยฯ จํานวนหนี้ท่ีเหลือ 805 ลานบาท  
โดยจํานวน 505 ลาน ตองผอนชําระเดือนละ 6 ลานบาทเปนยอดท่ีรวมดอกเบ้ียแลว   ซ่ึงในการติดตอกับธนาคารฯ 
บริษัทฯไดเสนอ Cash flow และผลประกอบการของบริษัทฯใหธนาคารฯพิจารณา  โดยธนาคารฯและบริษัทฯได

เห็นชอบรวมกันในเร่ืองความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทฯไมมีปญหาแตประการใด 
  2.  จํานวนหน้ี 300 ลานบาท  ขณะน้ีไดมีผูรวมทุนเจรจาติดตอกันและอยูระหวางการจัดทํา Due  

Diligent  คาดวาภายในระยะไมเกนิส้ินปจะมีคําตอบ  ในระหวางนีจ้ึงยังไมมีขอมูลท่ีจะเสนอทานผูถือหุน 

  3.  ในเร่ืองการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสม ฝายจัดการไดพิจารณาตัวเลขอยางละเอียดแลว สําหรับ
ขอมูลในไตรมาส 1 ตองขออภัยท่ีไมไดเสนอขอมูลใหทานผูถือหุนทราบ  สําหรับผลขาดทุนสะสม ณ 31 มีนาคม  
2555  จํานวน 512 ลานบาท บริษัทฯ จะชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยใชเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึงการลดทุน 
จนกระท่ังผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 24 ลานบาท  ซ่ึงผลประกอบการในไตรมาส 2- 4 บริษัทฯ คาดการณวา
บริษัทฯจะยังมีผลประกอบการที่มีกําไรอยางตอเนื่อง ในกรณีท่ีทานถามวาเม่ือลดทุนแลวประโยชนคืออะไรนั้น   
ขอเรียนวา  บริษัทฯตระหนกัดีวา  ผลประโยชนจะเกดิกบัทานผูถือหุนโดยตรงแนนอน 
  คุณธาราฯ ไดสอบถามวา ในไตรมาส 1 บริษัทฯมีกําไรเปนจํานวนเทาใด  โดยกรรมการผูจัดการ 

ไดเรียนใหทราบวาในไตรมาส 1 บริษัทฯมีผลประกอบการกําไรสุทธิเฉพาะบริษัท 44.7 ลานบาท 

  คุณฮ่ังใชฯ ไดใหความเห็นวา เห็นดวยกับทานประธานฯ และขอบอกวากรรมการชุดนี้ทํางาน การ 

เปดประเด็นในเร่ืองการลดมูลคาพาร ผมเห็นดวย เปนการเดินกาวเพื่อไปสูข้ันตอนตอไป  ตามท่ีกรรมการผูจัดการ
พยายามกันเร่ืองการคาดการณปนผลไวเปนเร่ืองท่ีถูกตองเพราะในบางเร่ืองบางประเด็น ไมสามารถเสนอความเห็น 

ไดเพราะเปนเร่ืองของทางกฎหมาย  โดยสวนตัวขอสนับสนุนในเร่ืองนี ้ สวนท่ีผูถือหุนกังวลนัน้คณะกรรมการได
ช้ีแจงไปบางสวนแลว  สวนเรื่องขอซักถามในเร่ืองการคาดการณผลประกอบการควรสอบถามนอกรอบเพ่ือไมให 
เปนประเด็นทางขอกฎหมาย  ตามความเหน็คือ บริษัทฯกําลังดําเนินการลางผลขาดทุนสะสมเพื่อประโยชนของ 
บริษัทฯและผูถือหุน  
  ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณ และช้ีแจงวา เร่ืองการดําเนนิการลางผลขาดทุนสะสมและลดทุนเปน 

เร่ืองท่ีมีการหารือกันอยางรอบคอบแลวและขอใหม่ันใจวาส่ิงท่ีทานผูถือหุนไดซักถามน้ันไดมีการหารือกันแลว 

ในทุกประเด็น  บริษัทฯดําเนนิการเพื่อประโยชนทุกฝาย และขอใหฝายบริหารตอบขอซักถามผูถือหุนตอ 
  กรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามคุณมลิวัลยฯ วาผลกําไรสวนใหญท่ีไดมา คือผลจากการ
ดําเนินการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)   ซ่ึงเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาเทานั้น  สวนงานพลังงาน
แสงอาทิตย ยังไมไดรับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล 
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  คุณมลิวัลยฯ ไดสอบถามเก่ียวกับการทํา Solar Farm โดยเทาท่ีทราบมีผูลงทุนสรางและมีการ 

ขยายงานอยางตอเนื่อง ทําไมบริษัทฯจึงไมดําเนินการบาง และฟารมของบริษัทฯ เปนอยางไร 
  กรรมการผูจัดการเรียนช้ีแจงวา  บริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด เปนบริษัทลูก และเปนผูผลิตเซลล 
แสงอาทิตย เพือ่จําหนายใหแกนักลงทุนท่ีทําโครงการ Solar Farm     สวนโครงการ Solar Farm ของบริษัทฯท่ี

กอสรางไวท่ีจงัหวัดปราจีนบุรี   มีขนาด 630,000 กิโลวัตต  เปนเพยีงฟารมตัวอยางเพื่อใหลูกคาท่ีสนใจจะลงทุน 

ทํา Solar Farm  เพื่อใหเหน็ภาพรวมท้ังหมดของโครงการวามีโครงสรางเปนอยางไร  โดยฟารมของบริษัทฯ ท่ี 

กอสรางไวสามารถจําหนายไฟฟาฯไดแลว 
  คุณเตชะสิทธิฯ (ไมแจงนามสกุล) ผูถือหุน ไดสอบถามถึงบริษัทลูกวา  ในกรณี Worse Case 

หากไมสามารถหาผูรวมทุนได จะขาดทุนเพิ่มข้ึนทุกป ๆ ละเทาใด 

  คุณอนันตฯ CFO   ไดเรียนช้ีแจงวา  เงินลงทุนใน บริษทั เอกรัฐโซลาร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทลูก 

บริษัทฯไดต้ังสํารองฯไวท้ังหมดแลว 

  คุณมลิวัลยฯ ไดสอบถามวา บริษัทลูกมีผลประกอบการที่ทําใหขาดทุนใชหรือไม โดยกรรมการ- 
ผูจัดการเรียนใหทราบวา บริษัทลูกยังไมสามารถทํายอดขายท่ีดีไดตามท่ีไดเรียนใหทราบแลว จึงมีผลใหขาดทุน 

อยางตอเนื่อง   สวนบริษัทแมก็เปนบริษัทฯท่ีมีผลประกอบการที่ดีมีกําไรท่ีดีอยางตอเนื่องเชนกนั 

  ไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในวาระท่ี 2 เร่ืองชดเชยผลขาดทุน
สะสมและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวโดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไว  ดังนี้ 
  1.  โอนทุนสํารองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535  (ทุนสํารอง 
ตามกฎหมาย)  จํานวน 33,595,149.58 บาท   และทุนสํารองตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ.2535 (ทุนสวนเกนิมูลคาหุน)  จํานวน 296,582,130.18 บาท  เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามลําดับ 

  2.  ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ  โดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไว (par value) 

จากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.80 บาท  โดยเงินสวนเกนิจากการลดทุนจดทะเบียน จํานวน 158,034,728.-  
บาท  จะนําไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯท่ีเหลืออยูจํานวน 182,178,317.09 บาท  คงเหลือขาดทุนสะสม 

สุทธิจํานวน 24,143,589.09 บาท 

  โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ีไมเหน็ดวยและงดออกเสียง  
   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเงินชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนและ 

ทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยการลดมูลคาหุนท่ีตราไว จากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.80 บาท    ดวย 

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี ้
  เห็นดวย  295,290,505 เสียง รอยละ  99.9966 
  ไมเห็นดวย                00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง         10,000 เสียง รอยละ    0.0033 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

  และทุนชําระแลวของบริษัทฯ 
         ประธานฯ ไดแถลงวา  เม่ือทานผูถือหุนไดลงมติในวาระท่ี 2 แลวบริษทัฯจําเปนตองแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   ขอเชิญคุณอนันตฯ  
  คุณอนันตฯ เรียนช้ีแจงวา  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 2 บริษัทฯจึง
จําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ืองการลดทุนดังกลาวโดยเง่ือนไขของมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  การแกไขดงักลาวจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   จงึขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 ดังนี ้
 

ขอความเดิม 

  “ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 790,173,640.00 บาท  (เจด็รอยเกาสิบลานหนึ่งแสนเจด็หม่ืน 
                                   สามพันหกรอยส่ีสิบบาทถวน) 
            แบงออกเปน                  790,173,640  หุน      (เจ็ดรอยเกาสิบลานหนึ่งแสนเจด็หม่ืน 

                                                                       สามพันหกรอยส่ีสิบหุน) 
            มูลคาหุนละ                               1.00  บาท      (หนึง่บาท) 
                              โดยแบงออกเปน 

           หุนสามัญ                     790,173,640    หุน      (เจ็ดรอยเกาสิบลานหนึ่งแสนเจด็หม่ืน 
                                                                                      สามพันหกรอยส่ีสิบหุน) 
            หุนบุริมสิทธิ                                  --    หุน      (  --  หุน)   
 

แกไขเปน 

  “ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน  632,138,912.00 บาท  (หกรอยสามสิบสองลานหนึ่งแสนสามหม่ืน 
           แปดพันเการอยสิบสองบาทถวน) 
            แบงออกเปน                   790,173,640    หุน    (เจ็ดรอยเกาสิบลานหนึ่งแสนเจด็หม่ืน 

                                                                                                                สามพันหกรอยส่ีสิบหุน) 
            มูลคาหุนละ             0.80    บาท  (แปดสิบสตางค)   

     โดยแบงออกเปน 

             หุนสามัญ                        790,173,640    หุน   (เจด็รอยเกาสิบลานหนึ่งแสนเจด็หม่ืน 

                                                                                                                 สามพันหกรอยส่ีสิบหุน) 
             หุนบุริมสิทธิ                                  --       หุน    (  --  หุน) 
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  ประธานฯ ไดช้ีแจงวา  โดยหลักการคือจํานวนหุนเทาเดมิ เพียงแตลดมูลคาพารเทานั้น  ขอเชิญ 
ผูถือหุนซักถาม  หากไมมีทานใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง  
      ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม   
  มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้ 
  เห็นดวย  295,300,505 เสียง รอยละ            100.0000 
  ไมเห็นดวย          00  เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง          00  เสียง รอยละ    0.0000 
 
 

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืน ๆ 

  ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดจะซักถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือไม 
  นายฮ่ังใชฯ  ไดกลาวขอบคุณ ทานประธานฯ ท่ีจะจัดเตรียมใหผูถือหุนเขาเยีย่มชมโรงงานใน 

เดือนกนัยายน  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสท่ีมีตอผูถือหุน  ท้ังนี้ การเยี่ยมชมโรงงานเปนส่ิงท่ีตลาดหลัก- 
ทรัพยฯ ตองการใหบริษัทจดทะเบียนไดแสดงใหเหน็วานาํเงินของผูถือหุนไปใชจายอยางไร 

  ในอนาคตขางหนาบริษัทฯ อาจจะมีการจายเงินปนผลกไ็ด  โดยในเบ้ืองตนขอเสนอใหบริษัทฯ 

จัดทํา CSR  ซ่ึงไดประโยชนอยางยิ่ง   โดยสวนตัวไดทําการรณรงคมาโดยตลอด   และตลาดฯ ไดมุงเนนใหเปน 

สาระสําคัญของบริษัทจดทะเบียนดวย     ในวงรอบของโรงงาน ถาสามารถจัดทํา CSR โดยใชพนกังานเพ่ือสราง 

ความสัมพันธระหวางรอบโรงงาน จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยไมกระทบกับผูถือหุน  รวมถึงการใหทุนการ 

ศึกษาแกนกัเรียนยากจนรอบโรงงาน หรือในชนบทซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในทางภาษีได   และส่ิงท่ีได 
เกินความคาดหมายแนนอน  ขอเรียนวา CSR มีประโยชนตอตัวเอง ประเทศชาติและประชาชน   และการจดั 

ใหเยี่ยมชมโรงงาน เปนสวนหน่ึงของ CSR  ขอขอบคุณทานประธาน 

  กรรมการผูจัดการไดเรียนใหท่ีประชุมทราบวา  บริษัทฯมีการทํา CSR อยูเปนประจําทุกป โดย 

เฉพาะรอบโรงงานท่ีบางปะกง  บริษัทฯมีฝายการตลาดออกไปทําการสํารวจตรวจสอบผลกระทบดานตาง ๆ ท่ี 

มีตอชุมชน  และไดรับการตอบรับจากชุมชนรอบขางเปนอยางดี ไมมีปญหาใด ๆ   สําหรับการแจกทุนการศึกษา  
บริษัทฯไดดําเนินการเปนประจําทุกปเชนกนั 

  ขอเรียนเพิ่มเติมใหทานผูถือหุนแจงช่ือและท่ีอยูแกเจาหนาท่ีเพื่อติดตอประสานงานในการจัด 

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานดวยครับ 
   

  เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามและเสนอความเหน็เพิ่มเติม   ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีได 
ใหความไววางใจแกทีมงานบริหาร  และขอบคุณกรรมการท่ีรวมกันปฏิบัติงาน รวมทั้งขอบคุณผูถือหุนท่ีได 
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กรุณาสละเวลามารวมประชุม  จากนั้นไดกลาวปดการประชุม 

   

ปดประชุมเวลา 15.05 น. 
 
 

                                                      ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม 

                                                                            (นายวิชิต  แยมบุญเรือง) 
                                        
                                                    

    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจัดการ                                      
                                                                              (นายดนุชา  นอยใจบุญ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี  อร.  2554/ 
                 9   พฤษภาคม   2554 
 

เร่ือง  นําสงรายงานประจําป  และสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม 

          จํากัด (มหาชน) 
เรียน  นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

ส่ิงท่ีสงมาดวย    1.   รายงานประจําปในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส จาํนวน 1 แผน 

  2.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน จํานวน 1 ชุด 
 

ตามท่ี บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)  ไดจดัใหมีการประชุมสามัญ 

ผูถือหุน ประจําป 2554 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2554   เวลา 15.00 น.  ณ  หองปาริชาติ  ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน- 
ทิวลิปซอฟเฟอริน  เลขท่ี  92  ซอยแสงแจม  ถนนพระราม 9  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  กําหนดใหบริษัทฯตองจัดสงรายงานประจําป  พรอมกับสําเนางบ
ดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและท่ีประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว   และสําเนารายงานการ
ประชุมผูถือหุนเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจดัสรกําไร และการแบงเงินปนผล โดยจัดสงไปยังนาย
ทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนบัแตวนัท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ  ความละเอียดดังทราบแลวนั้น    และเพ่ือใหเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  บริษัทฯ จึงขอนําสงรายงานประจําปในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 แผน  
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  และสําเนางบดลุและบัญชีกําไร-ขาดทุนฯ มาพรอมหนังสือฉบับนี้เพื่อ
เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

         บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

                   (นายดนุชา  นอยใจบุญ  และ  นายอนันต  สันติชีวะเสถียร) 
                                                                                               กรรมการ 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


