
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555  
วันพุธท่ี  18  กรกฎาคม  2555 

ณ  หองปาริชาต  โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
............................. 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
  นายวิชิต  แยมบุญเรือง  ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่ประธานท่ีประชุม  แถลงวา จํานวนผูถือ
หุน ณ วันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมเมื่อวันอังคารที่  26 มิถุนายน 2555   รวมท้ังสิ้น 2,782  ราย   
รวมเปนจํานวนหุนที่ถือ 790,173,640 หุน   
  ในการประชุมวันน้ี มีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม จํานวน 153 
ราย    รวมจํานวนหุนที่ถือทั้งสิ้น  285,455,654 หุน   คิดเปนรอยละ 36.1257    ของจํานวนหุน 790,173,640 หุน    ครบเปน
องคประชุม  และขอเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555     กอนเขาสูวาระการประชุม  ขอแนะนําคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังน้ี 
 
  1.  นายวิชิต  แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ  
  2.  นายวินัย  วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  3.  นายวราห  ทองประสินธุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  4.  นายปริญญา  นาคฉัตรีย กรรมการ  
  5.  นายพิทักษ  ไชยเจริญ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
       ผลตอบแทน 
  6.  นางสาวอุรวีณ  กนกพฤกษ กรรมการ 
  สําหรับกรรมการอีก 3 ทานเปนผูบริหารของบริษัทฯ คือ 
  7.  นายดนุชา  นอยใจบุญ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
  8.  นายอนันต  สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
                                                                     สายการเงิน 
  9.  นางดารณี  กันตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ 
       สายงานบริหารทั่วไป  
   

ประธานฯ ไดกลาวเชิญ  นายดนุชา  นอยใจบุญ  กรรมการผูจัดการ  เพ่ือแนะนํากติกาในการลงคะแนน   
และแนะนําวิธีปฏิบัติในการประชุมใหทานผูถือหุนทราบ 
  
 
 

เอกสารแนบ 4 



 

นายดนุชาฯ ไดกลาวแนะนําที่ปรึกษาของบริษัท 2 ทาน  คือ นายนิติ  ยิ้มแยม ที่ปรึกษากฎหมายจาก
สํานักกฎหมายเทพนิติ   ซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพ่ือใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและ
ไดกลาวแนะนํา นายพิทักษ  กิตติอัครเสถียร  ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จากบริษัท สีลมแอดไวเซอรี่ ที่จะมา
ชวยตอบขอซักถามในเรื่องการลดทุนอยางละเอียด 
  สําหรับการซักถาม  เมื่อทานประธานฯแจงลงมติในแตละวาระ หากทานผูถือหุนสงสัยและตองการ
สอบถามใหยกมือขึ้นพรอมแนะนําตัว   และซักถามประเด็นในวาระนั้น ๆ 
      สวนการลงคะแนนในวันน้ี เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วเหมือนเชนการปฏิบัติในปที่ผานมา คือกรณีที่ทานผู
ถือหุนไมเห็นดวยหรือ งดออกเสียง ใหกาเครื่องหมายเพ่ือลงมติในบัตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาที่รวบรวมคะแนนโดย
จะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงหกัออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม  สวนที่เหลือจะถือวา เปน
คะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้น และจะประกาศผลรวมคะแนนใหทราบเปนรายวาระ   
  ขออธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลงมติในวาระที่ 2   ซึ่งเปนเรื่องการชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ   และวาระที่ 3 เรื่องการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ  ตามขอบังคับของบริษัทฯมิไดกําหนดไวจึง
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากด พ.ศ.2535 คือจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ตอจากน้ันไดกลาวเชิญทานประธานฯ เพ่ือดําเนินการประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  เม่ือวันท่ี  30  เมษายน 2555 
  ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2555  ซึ่งไดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ใหแกทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว   ขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม 
  นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ไดเสนอใหจัดพิมพเลขท่ีหนากระดาษในรายงานการประชุมใหชัดเจน 
พรอมกับซักถามดังน้ี 
  1. ขอทราบความหมายของ Notary Public เน่ืองจากระบุไวเปนคําอาน  โดยที่ปรึกษากฎหมายไดช้ีแจง
วา  หมายความถึงผูที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการแทนนิติบุคคลนั้นได เน่ืองจากผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ตางประเทศ  และเปนหลักสากลที่ใชกันทั่วไป 
  2. จากรายงานการประชุมมีผูถือหุนเสนอใหบริษัทฯ นําผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการ ขณะน้ียังไมไดรับทราบ 
ความคืบหนา  โดยประธานฯ ไดช้ีแจงวา ประมาณปลายเดือนกันยายนน้ีจะไดนําทานผูถือหุนเยี่ยมชมกิจการพรอมกับ
กรรมการบริษัท 
  นายฮ่ังใช  อัคควัสกุล  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ  ไดเสนอความเห็นวา  หนังสือเชิญประชุมฉบับน้ียัง
ขาดความสมบูรณในหลายเรื่อง  สาระสําคัญคือการพิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ควรแยกสวนเปน2 สวน คือ ควรจะ
ระบุสวนของจํานวนหุนที่ไมถูกลด และการลดจํานวนพาร เปนเทาใด  โดยแยกอนุมัติเปนรายวาระ เพราะผูถือหุนที่ไมได
เขาประชุมจะไดอานและพิจารณาไดเขาใจงายขึ้น  โดยสวนตัวไมขัดของ แตการเสนอวาระแตละวาระควรใหผูถือหุนทาง
บานพิจารณาเปนรายประเด็น หรือจะแยกเปนวาระอีก 1 - 2 วาระก็ได  เพราะผูถือหุนทางบานมีความรูความเขาใจไมเทากัน  



 

ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ  จึงขอฝากไวพิจารณาดวย  โดยประธานกลาวขอบคุณสําหรับขอสังเกตในเรื่องการจัดทําระเบียบวาระ
การประชุม 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา 
ป 2555  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555   โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสําหรับผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  เมื่อวันที่ 30 
เมษายน  2555   ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังน้ี 
  เห็นดวย  294,863,005 เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
   
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติเงินชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทโดย

การลดมูลคาหุนท่ีตราไว จากเดิมหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.80 บาท 
  ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา  วาระน้ีที่คณะกรรมการฯไดเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณาคือ สิ่งที่
ฝายจัดการจะดําเนินการ คือ  1.  ชดเชยผลขาดทุนสะสม  2. ลดทุนโดยการลดมูลคาหุนและนําสวนเกินจากการลดมูลคาหุน
มาลางผลขาดทุนสะสมใหเหลือนอยที่สุด    ซึ่งหากทานพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นวา แมวาบริษัทฯจะมีผล
ประกอบการที่ดีมีกําไร  แตก็ยังไมสามารถตอบแทนผูถือหุนได  เพราะยังมีผลกําไรสะสมเปนลบ  ดังน้ัน สิ่งที่คํานึงถึงผล 
ประโยชนของผูถือหุนก็ดี  และความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทฯ ก็ดี  จึงตองมีการประชุมในวันน้ี  ซึ่งเปนเจตนารมณของ
คณะกรรมการทุกคน  ขอเชิญใหคุณอนันตฯ กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส สายการเงิน (CFO)  เปนผูช้ีแจง 
  คุณอนันตฯ  CFO   ไดช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวา  ในวาระที่ 2 ซึ่งเปนเรื่องพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยผล
ขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวน้ัน  จากงบการเงินเฉพาะกิจการที่ไดรับการสอบทาน 
จากผูสอบบัญชีลาสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555  บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 790,173,640 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญจํานวน 
790,173,640 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท   มีผลขาดทุนสะสมอยูจํานวน512,355,596.85  บาท มีทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 33,595,149.58 บาท  และมีทุนสวนเกินมูลคาหุนจํานวน296,582,130.18 บาท  ซึ่งเปนสวนของผูถือหุน ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2555 
  ในการดําเนินการเพื่อลดผลขาดทุนสะสม บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ.2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544  และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551  ซึ่งตอไปน้ีจะเรียกวา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
  เริ่มตนจากการชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัดพ.ศ.
2535 โดยการโอนทุนสํารองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 จํานวน 
33,595,149.58 บาท และโอนทุนสวนเกินมูลคาหุนตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  
จํานวน 296,582,130.18 บาท   เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับ   ซึ่งจะทําใหผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ลดลงคง 
เหลืออยูจํานวน 182,178,317.09 บาท   จากเดิมที่มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 512,355,596.85 บาท 



 

  หลังจากน้ัน บริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ตามมาตรา 139 แหงพระราช- 
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  โดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.80 บาท   ซึ่งจะ
ทําใหทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯลดลง   จํานวนจากเดิม 790,173,640 บาท   เปน 632,138,912 บาท  โดย
จะมีเงินสวนเกินที่เกิดจากการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 158,034,728 บาท ซึ่งจะนําไปชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งจํานวน จะ
ทําใหยังคงเหลือผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้นจํานวน 24,143,589.09 บาท 
  ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 119 และมาตรา 139 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กลาวคือ การชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
  โดยขอใหทานผูถือหุนพิจารณารายละเอียดตามขอมูลที่เสนอบนจอภาพประกอบการพิจารณา ซึ่งประ- 
กอบดวย 
  1.  ผลของการลดทุน จะทําใหบริษัทมีกําไรสะสมเร็วขึ้น  หากบริษัทฯมีผลกําไรสะสมในอนาคตโดย
ไมมีผลขาดทุนสะสมแลว จะทําใหตอบแทนผูถือหุนไดตามนโยบายของบริษัทฯ   และสวนของผูถือหุนจะไมเปล่ียนแปลง  
นอกจากน้ียังทําใหหุนของบริษัทฯ มีความนาสนใจมากขึ้น 
  2.  ทางเลือกในการลดผลขาดทุนสะสม มีหลายวิธี โดยทางเลือกที่บริษัทฯ พิจารณาคือการโอนทุน
สํารองตามกฎหมายมาใชชดเชยและการลดทุนประกอบกันซึ่งจะเปนวิธีที่เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯและผูถือหุน และ
วิธีการน้ีมีหลายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดฯเลือกใชและเปนผลดี   ซึ่งหากใชวิธีที่ 1 คือรอผลการดําเนินงานใหมีผลกําไร
สุทธิเพ่ือลางขาดทุนสะสมใหหมด  อาจจะตองใชเวลาอยางนอย 2 - 3 ป    
  3.  เหตุผลในการลดมูลคาหุน บริษัทฯไดพิจารณาเปรียบเทยีบผลดีผลเสียระหวางการลดมูลคาพาร กับ
การลดจํานวนหุน ซึ่งมีความเห็นวาการลดมูลคาพารจะเปนประโยชนตอผูถือหุนคือจํานวนหุนเทาเดิม โดยการลดมูลคาที่
ตราไวจากหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.80 บาทน้ัน เทากับเปนการลดทุนจํานวน 158.03 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสม
กับประมาณการผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (ไตรมาส 3/2555)    ทั้งน้ี
หากลดทุนมากเกินกวาผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะตองทําการจายเงินสวนเกินที่เกิดจากการลดทุนเกินใหแกผูถือหุนทุก
รายตามสัดสวน ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุงยาก  และเจาหน้ีอาจไมยินยอมได 
  4.  ขั้นตอนการดําเนินการลดทุน หลังจากที่ประชุมผูถือหุนมีมติแลว จะตองลงประกาศโฆษณาพรอม
แจงเจาหน้ีทราบภายใน 2 เดือนตามกฎหมายกําหนด  และหากไมมีการคัดคานจึงจะจดทะเบียนลดทุนที่กระทรวงพาณิชย
ตอไป  คาดวากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน   
  หลังจากเดือนกันยายนไปแลวจึงจะพิจารณาเห็นไดวา สวนของรายไดในครึ่งปหลังคือในรอบไตรมาส 
3 - 4 มีผลเปนอยางไร  เมื่อไมมีผลขาดทุนสะสมแลว จึงจะเหลือกําไรสุทธิ ซึ่งจะไดพิจารณากันตอไป   
  ประธานฯ ไดกลาวเชิญใหทานผูถือหุนซักถาม 
  นายธารา  ชลปราณี  ผูถือหุน  ไดแถลงดังน้ี 
  1.  ขอวิพากษคณะกรรมการในเรื่องการนําเสนอขอมูล  เน่ืองจากมีตัวเลขที่กลาวถึงมากมาย ควรเสนอ
ขอมูลใหละเอียดใหเห็นภาพปรากฏอยางชัดเจนไปพรอมกับการบรรยาย  เน่ืองจากผูฟงตองทําการจดบันทึกขอมูลตัวเลข



 

เอง  ซึ่งกรรมการไดนําเสนอขอมูลตัวเลขในภายหลัง    และวิธีการนําเสนอขอมูลไดพูดถึงขอกฎหมายและขอดี/ขอเสียเปน
สิ่งที่ถูกตอง  แตควรจะนําเสนอภายหลังจากอธิบายวาบริษัทฯตองการจะทําอะไรและมีขอมูลตัวเลขประกอบใหชัดเจน 
 2.  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนฯไดมีการปรับปรุงโครงสรางหน้ีกับธนาคารทหารไทยฯ ได 
รับการ Hair Cut  หน้ี และคงเหลือจํานวนหน้ี 805 ลานบาทโดย 
        -  จํานวน 505 ลานบาท ผอนชําระ 7 ป จากตัวเลขคราว ๆ คือปละ 72 ลานบาท โดยยังไมรวมกับ
ดอกเบี้ย  ซึ่งจะตองนําไปหักจากสวนที่เปนกําไร ทั้งน้ี บริษัทฯไมมีการช้ีแจงใหทราบถึงความสามารถในการชําระหน้ี แต
คิดจะจายปนผล  โดยความเห็นแลวควรจะเสนอผลการดําเนินการในไตรมาส 1 เพ่ือจะไดทราบความสามารถในการชําระ
หน้ี และสามารถจายปนผลไดจริง 
          -  จํานวนหน้ี 300 ลานบาทท่ีจะตองชําระภายใน 1 ป ซึ่งจะตองหาผูรวมทุนหรอืขายหุน/ขาย
หลักทรัพยออกไปเพื่อชําระหน้ี  ซึ่งขณะน้ียังเหลือเวลาอีก 8 เดือนตามเง่ือนไข  ยังไมเห็นแนวทางอยางชัดเจน ซึ่งหากไม
สามารถดําเนินการได จะมีผลเปนอยางไรกับการ Hair Cut ในเบื้องตน 
  3. ผลขาดทุนสะสมจํานวน 512 ลานบาท เมื่อนําสํารองตามกฎหมายพรอมสวนเกินไปหักกลบเบ็ด 
เสร็จซึ่งคงจะคิดคํานวณมาแลว  รวมท้ังลดทุนแลวยังเหลือขาดทุนอีก 24 ลานบาท  แตถาพิจารณายอนกลับไปยังคําถามขอ 
2 จะมีผลใหขาดทุนสะสมกลับเพ่ิมขึ้นอีก ฉะน้ัน การลางผลขาดทุนสะสมครั้งน้ีก็จะไมมีผล  ตามความเห็นแลวคณะกรรม- 
การควรมีการดําเนินการตอเน่ืองไป คือการทํา extra-brake เพ่ือแสดงใหเห็นวาบริษัทฯสามารถทํากําไรได  และมีโอกาส
จายเงินปนผลไดจริง   ซึ่งสิ่งเหลาน้ีควรจะนําเสนอเพ่ือนํามา ประกอบการพิจารณาอนุมัติสําหรับวาระน้ี เพ่ือแสดงใหเห็น
วากระบวนการในเรื่องน้ีไมเสียเปลา มิฉะน้ันจะตองใชเวลารออีกก่ีป   โดยแสดงขอมูลในเรื่องผลของการ Hair Cut    
ความสามารถในการชําระหน้ี  และการชดเชยในสวนน้ีจะมีการจายปนผลไดจริงหรือไม  โดยกรรมการผูจัดการ หรือ CFO  
ควรจะจัดทํา Projection มานําเสนอใหเห็นวากิจการจะเปนอยางไรตอไป 
  ประธานฯ ไดช้ีแจงขอซักถามวา  สิ่งที่บริษัทฯกําลังดําเนินการอยูน้ี  ถาไมลงมือดําเนินการใด ๆทุกสิ่งก็
จะยังคงเหมือนเดิมที่ผานมาในแตละป และสิ่งที่ทานผูถือหุนกังวลบริษัทฯคาดวาคงจะไมเกิดขึ้น จึงไดเสนอแนวคิดเพ่ือ
ดําเนินการในวันน้ี  ขอใหฝายจัดการใหความกระจางหรือช้ีแจงเทาที่ทําไดโดยไมผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑของตลาดฯ 
  คุณมลิวัลย  จิตรีญาติธรรม  ผูถือหุน  ไดสอบถามวา  ผลประกอบการท่ีผานมาของบริษัทฯไดจากธุรกิจ
ประเภทใด  และอนาคตคาดวาจะมีกําไรมากนอยเพียงใด 
  คุณดนุชาฯ กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามผูถือหุน ดังน้ี 
  1. จํานวนหน้ีที่ไดปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคารทหารไทยฯ จํานวนหน้ีที่เหลือ 805 ลานบาท โดย
จํานวน505 ลาน ตองผอนชําระเดือนละ 6 ลานบาทเปนยอดที่รวมดอกเบี้ยแลว   ซึ่งในการติดตอกับธนาคารฯ บริษัทฯได
เสนอ Cash flow และผลประกอบการของบริษัทฯใหธนาคารฯพิจารณา  โดยธนาคารฯและบริษัทฯไดเห็นชอบรวมกันใน
เรื่องความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทฯไมมีปญหาแตประการใด 
 2.  จํานวนหน้ี 300 ลานบาท  ขณะนี้ไดมีผูรวมทุนเจรจาติดตอกันและอยูระหวางการจัดทํา Due 
Diligent คาดวาภายในระยะไมเกินสิ้นปจะมีคําตอบ  ในระหวางน้ีจึงยังไมมีขอมูลที่จะเสนอทานผูถือหุน 
 3. ในเรื่องการลดทุนเพ่ือลางขาดทุนสะสม ฝายจัดการไดพิจารณาตัวเลขอยางละเอียดแลว สําหรับ
ขอมูลในไตรมาส 1 ตองขออภัยที่ไมไดเสนอขอมูลใหทานผูถือหุนทราบ  สําหรับผลขาดทุนสะสม ณ 31 มีนาคม  2555  
จํานวน 512 ลานบาท บริษัทฯ จะชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยใชเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึงการลดทุน จนกระทั่งผล



 

ขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 24 ลานบาท  ซึ่งผลประกอบการในไตรมาส 2- 4 บริษัทฯ คาดการณวาบริษัทฯจะยังมีผล
ประกอบการท่ีมีกําไรอยางตอเน่ือง ในกรณีที่ทานถามวาเมื่อลดทุนแลวประโยชนคืออะไรน้ัน ขอเรียนวา  บริษัทฯตระหนัก
ดีวา  ผลประโยชนจะเกิดกับทานผูถือหุนโดยตรงแนนอน 
  คุณธาราฯ ไดสอบถามวา ในไตรมาส 1 บริษัทฯมีกําไรเปนจํานวนเทาใด  โดยกรรมการผูจัดการได
เรียนใหทราบวาในไตรมาส 1 บริษัทฯมีผลประกอบการกําไรสุทธิเฉพาะบริษัท 44.7 ลานบาท 
  คุณฮ่ังใชฯ ไดใหความเห็นวา เห็นดวยกับทานประธานฯ และขอบอกวากรรมการชุดน้ีทํางาน การเปด
ประเด็นในเรื่องการลดมูลคาพาร ผมเห็นดวย เปนการเดินกาวเพ่ือไปสูขั้นตอนตอไป  ตามที่กรรมการผูจัดการพยายามกัน
เรื่องการคาดการณปนผลไวเปนเรื่องที่ถูกตองเพราะในบางเรื่องบางประเด็น ไมสามารถเสนอความเห็นไดเพราะเปนเรื่อง
ของทางกฎหมาย  โดยสวนตัวขอสนับสนุนในเรื่องน้ี  สวนที่ผูถือหุนกังวลน้ันคณะกรรมการไดช้ีแจงไปบางสวนแลว สวน
เรื่องขอซักถามในเร่ืองการคาดการณผลประกอบการควรสอบถามนอกรอบเพื่อไมใหเปนประเด็นทางขอกฎหมาย ตาม
ความเห็นคือ บรษิัทฯกําลังดําเนินการลางผลขาดทุนสะสมเพ่ือประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุน  
  ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณ และช้ีแจงวา เรื่องการดําเนินการลางผลขาดทุนสะสมและลดทุนเปนเรื่องที่
มีการหารือกันอยางรอบคอบแลวและขอใหมั่นใจวาสิ่งที่ทานผูถือหุนไดซักถามน้ันไดมีการหารือกันแลวในทุกประเด็น
บริษัทฯ ดําเนินการเพ่ือประโยชนทุกฝาย และขอใหฝายบริหารตอบขอซักถามผูถือหุนตอ 
  กรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามคุณมลิวัลยฯ วาผลกําไรสวนใหญที่ไดมา คือผลจากการดําเนินการ
ของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)   ซึ่งเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาเทาน้ัน  สวนงานพลังงานแสงอาทิตย ยังไมได
รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล 
  คุณมลิวัลยฯ ไดสอบถามเก่ียวกับการทํา Solar Farm โดยเทาที่ทราบมีผูลงทุนสรางและมีการขยายงาน
อยางตอเน่ือง ทําไมบริษัทฯจึงไมดําเนินการบาง และฟารมของบริษัทฯ เปนอยางไร 
  กรรมการผูจัดการเรียนช้ีแจงวา  บริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด เปนบริษัทลูก และเปนผูผลิตเซลล
แสงอาทิตยเพ่ือจําหนายใหแกนักลงทุนที่ทําโครงการ Solar Farm  สวนโครงการ Solar Farm ของบริษัทฯที่กอสรางไวที่
จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาด 630,000 กิโลวัตต  เปนเพียงฟารมตัวอยางเพ่ือใหลูกคาที่สนใจจะลงทุนทํา Solar Farm  เพ่ือให
เห็นภาพรวมท้ังหมดของโครงการวามีโครงสรางเปนอยางไร  โดยฟารมของบริษัทฯ ที่กอสรางไวสามารถจําหนายไฟฟาฯ
ไดแลว 
  คุณเตชะสิทธิฯ (ไมแจงนามสกุล) ผูถือหุน ไดสอบถามถึงบริษัทลูกวา  ในกรณี Worse Case หากไม
สามารถหาผูรวมทุนได จะขาดทุนเพ่ิมขึ้นทุกป ๆ ละเทาใด 
  คุณอนันตฯ CFO   ไดเรียนช้ีแจงวา  เงินลงทุนใน บริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูกบริษัทฯ
ไดต้ังสํารองฯไวทั้งหมดแลว 
  คุณมลิวัลยฯ ไดสอบถามวา บริษัทลูกมีผลประกอบการที่ทําใหขาดทุนใชหรือไม โดยกรรมการผูจัดการ 
เรียนใหทราบวา บริษัทลูกยังไมสามารถทํายอดขายท่ีดีไดตามท่ีไดเรียนใหทราบแลว จึงมีผลใหขาดทุนอยางตอเน่ือง   สวน
บริษัทแมก็เปนบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการท่ีดีมีกําไรท่ีดีอยางตอเน่ืองเชนกัน 
  ไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 เรื่องชดเชยผลขาดทุน
สะสมและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวโดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว  ดังน้ี 



 

  1.  โอนทุนสํารองตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (ทุนสํารองตาม
กฎหมาย)  จํานวน 33,595,149.58 บาท   และทุนสํารองตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
(ทุนสวนเกินมูลคาหุน)  จํานวน 296,582,130.18 บาท  เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามลําดับ 
  2.  ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ  โดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว (par value) จากเดิม
หุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.80 บาท  โดยเงินสวนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน จํานวน 158,034,728.- บาท  จะนําไปชด 
เชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่เหลืออยูจํานวน 182,178,317.09 บาท  คงเหลือขาดทุนสะสมสุทธิจํานวน 24,143,589.09 
บาท 
  โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง  
   มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลวของบริษัทฯ โดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว จากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนหุนละ 0.80 บาท    ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังน้ี 
  เห็นดวย  295,290,505 เสียง รอยละ  99.9966 
  ไมเห็นดวย                00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง         10,000 เสียง รอยละ    0.0033  
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนและทุน

ชําระแลวของบริษัทฯ 
         ประธานฯ ไดแถลงวา  เมื่อทานผูถือหุนไดลงมติในวาระที่ 2 แลวบริษัทฯ จําเปนตองแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   ขอเชิญคุณอนันตฯ  
  คุณอนันตฯ เรียนช้ีแจงวา  เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 บริษัทฯจึงจําเปนตอง
แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องการลดทุนดังกลาวโดยเง่ือนไขของมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535  การแกไขดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 ดังน้ี 
 
ขอความเดิม 
 “ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 790,173,640.00 บาท  (เจ็ดรอยเกาสิบลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสามพัน     

หกรอยสี่สิบบาทถวน) 
 แบงออกเปน                  790,173,640  หุน      (เจ็ดรอยเกาสิบลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสามพัน

หกรอยสี่สิบหุน) 
 มูลคาหุนละ                                    1.00   บาท      (หน่ึงบาท) 
                                                         โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ 790,173,640   หุน      (เจ็ดรอยเกาสิบลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสามพัน

หกรอยสี่สิบหุน) 



 

 หุนบุริมสิทธิ                                  --    หุน         (  --  หุน)   
 
แกไขเปน 
 “ขอ 4   ทุนจดทะเบียนจํานวน  632,138,912.00  บาท   (หกรอยสามสิบสองลานหน่ึงแสนสามหมื่น 
 แปดพันเการอยสิบสองบาทถวน) 
 แบงออกเปน                    790,173,640    หุน     (เจ็ดรอยเกาสิบลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสามพัน

หกรอยสี่สิบหุน) 
 มูลคาหุนละ    0.80    บาท    (แปดสิบสตางค)   
                        โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ                         790,173,640    หุน    (เจ็ดรอยเกาสิบลานหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสามพัน 
                                                                                                                     หกรอยสี่สิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ                                  --        หุน     (  --  หุน) 
 

ประธานฯ ไดช้ีแจงวา  โดยหลักการคือจํานวนหุนเทาเดิม เพียงแตลดมูลคาพารเทาน้ัน  ขอเชิญผูถือหุน 
ซักถาม  หากไมมีทานใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง  
      ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม   
  มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดังน้ี 
  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 ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดจะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม 
  นายฮ่ังใชฯ  ไดกลาวขอบคุณ ทานประธานฯ ที่จะจัดเตรียมใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงานในเดือน
กันยายน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสที่มีตอผูถือหุน  ทั้งน้ี การเยี่ยมชมโรงงานเปนสิ่งที่ตลาดหลักทรัพยฯ ตองการให
บริษัทจดทะเบียนไดแสดงใหเห็นวานําเงินของผูถือหุนไปใชจายอยางไร 
  ในอนาคตขางหนาบริษัทฯ อาจจะมีการจายเงินปนผลก็ได  โดยในเบื้องตนขอเสนอใหบริษัทฯจัดทํา 
CSR ซึ่งไดประโยชนอยางยิ่ง   โดยสวนตัวไดทําการรณรงคมาโดยตลอด   และตลาดฯ ไดมุงเนนใหเปนสาระสําคัญของ
บริษัทจดทะเบียนดวย     ในวงรอบของโรงงาน ถาสามารถจัดทํา CSR โดยใชพนักงานเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางรอบ
โรงงานจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยไมกระทบกับผูถือหุน  รวมถึงการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจนรอบโรงงาน 
หรือในชนบทซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในทางภาษีได   และสิ่งที่ไดเกินความคาดหมายแนนอน  ขอเรียนวา CSR มี
ประโยชนตอตัวเอง ประเทศชาติและประชาชน   และการจัดใหเยี่ยมชมโรงงาน เปนสวนหน่ึงของ CSR  ขอขอบคุณทาน
ประธาน 



 

  กรรมการผูจัดการไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา  บริษัทฯ มีการทํา CSR อยูเปนประจําทุกป โดยเฉพาะ
รอบโรงงานที่บางปะกง  บริษัทฯ มีฝายการตลาดออกไปทําการสํารวจตรวจสอบผลกระทบดานตาง ๆ ที่มีตอชุมชน  และ
ไดรับการตอบรับจากชุมชนรอบขางเปนอยางดี ไมมีปญหาใด ๆ   สําหรับการแจกทุนการศึกษาบริษัทฯไดดําเนินการเปน
ประจําทุกปเชนกัน 
  ขอเรียนเพ่ิมเติมใหทานผูถือหุนแจงช่ือและที่อยูแกเจาหนาที่เพ่ือติดตอประสานงานในการจัดกิจกรรม
เยี่ยมชมโรงงานดวยครับ 
   
  เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามและเสนอความเห็นเพ่ิมเติม   ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหความไว 
วางใจแกทีมงานบริหาร  และขอบคุณกรรมการท่ีรวมกันปฏิบัติงาน รวมท้ังขอบคุณผูถือหุนที่ไดกรุณาสละเวลามารวม
ประชุม  จากน้ันไดกลาวปดการประชุม 

   
ปดประชุมเวลา 15.05 น. 
 
 
                                                       ลงนาม..........................................................ประธานที่ประชุม 
                                                                                    (นายวิชิต  แยมบุญเรือง) 
                                        
                                                    
    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจัดการ                                            
                                                                                     (นายดนุชา  นอยใจบุญ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


