
 

  

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)   
  วันอังคารท่ี  30  เมษายน  2556 

ณ  หองวาสนา  โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
............................. 

 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 
 

  นายวิชิต  แยมบุญเรือง  ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ  ทําหนาท่ีประธานใน 

ท่ีประชุม  แถลงวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ระบุวา  “ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ 

จากผูถือหุน มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด    และตองมีหุน 

นับรวมกนัไดไมนอยกวาหนึ่งสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม” 

  จํานวนผูถือหุน ณ วันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมเม่ือวนัอังคารท่ี  2 

เมษายน  2556   รวมท้ังส้ิน 3,727 ราย   รวมเปนจํานวนหุนท่ีถือ 790,173,640 หุน  ขณะนี้มีผูถือหุนท่ีมาประชุม 

ดวยตนเอง จํานวน 65 ราย  และผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 58 ราย  รวมจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ี 

เขารวมประชุม เปนจํานวนท้ังส้ิน 123 ราย  รวมจํานวนหุนท่ีถือท้ังส้ิน  333,137,844 หุน   คิดเปนรอยละ 42.1601    
ของจํานวนหุน 790,173,640 หุน    ครบเปนองคประชุม  และขออนญุาตเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2556   ของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)    
  กอนเขาสูวาระการประชุม  ขอแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯท่ีเขาประชุม ดังนี ้
 

  1.  นายวิชิต  แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการ  
  2.  นายวนิัย  วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  3.  นายชลิต  สถิตยทอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  4  นายวราห  ทองประสินธุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  5.  นายพิทักษ  ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา- 
       ผลตอบแทน 

  6.  นางสาวอุรวีณ กนกพฤกษ กรรมการ 

  สําหรับกรรมการอีก 3 ทานเปนผูบริหารของบริษัทฯ คือ 
  7  นายดนุชา  นอยใจบุญ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
  8.  นายอนันต  สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโส 
                                                                     สายการเงิน 
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  9.  นางดารณ ี  กันตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ 

       สายงานบริหารท่ัวไป  
     
  ประธานฯ ไดกลาวเชิญ  นายดนุชา  นอยใจบุญ  กรรมการผูจัดการ  เพือ่แนะนํากติกาในการ
ลงคะแนน  และแนะนําวิธีปฏิบัติในการประชุมใหทานผูถือหุนทราบ 

  กรรมการผูจัดการไดกลาวแนะนํา นายนิติ  ยิ้มแยม ท่ีปรึกษากฎหมาย  จากสํานักกฎหมายเทพนิติ    
ซ่ึงจะทําหนาท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย  และไดกลาวแนะนํา 
คุณวิสุทธ์ิ  เพช็รพาณิชยกุล  จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  พรอมกับกลาวแนะนํากติกา 
  วิธีการอภิปรายซักถาม   
  เม่ือทานประธานฯเปดโอกาสใหทานผูถือหุนซักถามในแตละวาระ  และทานผูถือหุนตองการ 

สอบถาม ขอใหยกมือข้ึนพรอมแนะนําตัว   แลวจึงอภิปรายซักถามในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ 

      วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วเหมือนเชนการปฏิบัติในปท่ีผานมา คือกรณีท่ีทานผูถือหุนไมเห็นดวยหรือ  
งดออกเสียง ขอใหกาเคร่ืองหมายเพ่ือลงมติในบัตรลงคะแนนและสงใหเจาหนาท่ีรวบรวมคะแนน  
  วิธีการนับคะแนน 

  เจาหนาท่ีจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนท่ีลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละ 

วาระ   โดยจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ี 

เขารวมประชุม  สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  มติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  กรณีบัตรลงคะแนนชํารุดเสียหายหรือไมลงคะแนนตามวาระ มีผลทําใหการลงคะแนนเสียงเปน 

โมฆะ  และจะประกาศผลรวมคะแนนใหทราบเปนรายวาระ 

  ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ  ตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 21 ระบุวา  การเลือกต้ังกรรมการของ
บริษัทฯใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี ้
  21.1  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากบัหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
  21.2  ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน 

หรือคราวละหลายคนรวมกนัเปนคณะ  หรือดวยวธีิการอ่ืนใดกไ็ด  ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเหน็สมควร  แตใน 

การลงมติแตละคร้ัง ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตาม (21.1)ท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใด  หรือ 

คณะใด มากนอยเพียงใดไมได 
  21.3  การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก  หากมีคะแนนเสียงเทากนั 

ใหผูเปนประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

  สําหรับการประชุมในคร้ังนีข้อเสนอใหออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล คราว- 

ละคนดวยคะแนนท้ังหมดของทานผูถือหุนในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการแตละคน  มีผูใดเหน็เปนอยางอ่ืนหรือไม 
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หากไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน เปนอันตกลงตามนี้  ซ่ึงไมมีทานผูถือหุนคัดคาน   จากน้ันกรรมการผูจัดการ ได 
กลาวเชิญทานประธานฯ เพือ่ดําเนินการประชุม 
   

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี  18 กรกฎาคม 2555 

  ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/ 2555  
เม่ือวันท่ี  18 กรกฎาคม  2555  ซ่ึงไดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว    
ขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  
คร้ังท่ี 1/2555   เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555   โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสําหรับผูท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/ 2555  เม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  2555   ดังนี ้
  เห็นดวย  336,802,644 เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
   

วาระท่ี 2 พิจารณาผลการดําเนินงาน  และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี  สําหรับป 
  ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม  2555 

  ประธานฯ ไดกลาวเชิญกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานและช้ีแจงรายละเอียดแกทานผูถือหุน 

    กรรมการผูจัดการแถลงวา  บริษัทฯ ไดจัดสงขอมูลรายละเอียดงบการเงินใหแกทานผูถือหุน 

ทุกทานในรูปแบบ CD แลว  ซ่ึงจะสรุปโดยยอ ดังนี ้

  งบการเงินรวม มียอดรายไดรวม  2,313  ลานบาท 

    กําไรข้ันตน     640  ลานบาท 

    กําไรสุทธิ     111  ลานบาท 

  งบการเงินเฉพาะ มียอดรายไดรวม  2,301  ลานบาท 

    กําไรข้ันตน                         734  ลานบาท 

    กําไรสุทธิ                  245  ลานบาท 

  เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานเฉพาะกิจการระหวางป 2555 กับ 2554  จะเปนดังนี ้
              ป 2555                    ป 2554 

  -  รายไดรวมจาํนวน   2,301 ลานบาท          1,795 ลานบาท   (เพิ่มข้ึน 28%) 

  -  กําไรข้ันตนจํานวน            734 ลานบาท             472 ลานบาท   (เพิ่มข้ึน  55%) 

  -  กําไรสุทธิ จาํนวน               245 ลานบาท             115 ลานบาท   (เพิ่มข้ึน 113%) 
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  กรรมการผูจัดการไดเรียนเพ่ิมเติมวา  สําหรับรายไดในป 2555  สูงข้ึนกวาปกอน 28%  เปนผล 

มาจากวกิฤติอุทกภยัในปลายป 2554  ทําใหลูกคามีความตองการเพิ่มข้ึนท้ังซ้ือและซอมหมอแปลงสวนหนึ่ง และ 
อีกสวนหนึ่งหนึ่งเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ   และสวนสําคัญลําดับสุดทาย 

คือยอดขายตางประเทศท่ีเพิม่สูงข้ึนถึง 100% 

  นอกจากนี้ ผลกําไรที่เพิ่มข้ึน เปนผลมาจากปจจัยหลัก ดังนี้ 
  1.  การวิจยัพฒันา ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตลง 5% 

  2.  การผลิตสินคาในปริมาณท่ีมากข้ึน  ทําใหตนทุนคงที่ลดลง  

  3.  วัตถุดิบหลักบางรายการมีราคาลดลง 
  4.  ภาษีนิติบุคคลลดลง จาก 30%  คงเหลือ 23% 

  สําหรับการแกไขปญหาของบริษัทยอย ขอรายงานใหทานผูถือหุนทราบโดยสรุป คือ หลังจาก 

การปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  เม่ือปลายป 2555 เปนตนมา  ตามเง่ือนไขสัญญาใน  
2 ประเด็นหลัก คือ  สวนแรกคือการผอนชําระหนีภ้ายในกําหนด 7 ป   และอีกสวนหน่ึงคือตองจําหนายทรัพยสิน 

ของบริษัทยอยภายใน 2 ปมีกําหนดส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2557  ซ่ึงในเร่ืองของการผอนชําระหนี้ บริษัทฯสามารถ
ดําเนินการผอนชําระไดตามกําหนด   แตในเร่ืองการจําหนายทรัพยสินนั้นยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากปญหา
ในเร่ืองนโยบายท่ีไมชัดเจนของรัฐบาลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนทําใหนักลงทุนยังไมตัดสินใจ  จึงยังไมมีขอยุติ  ซ่ึง
บริษัทฯจะตองพยายามแกไขตอไป 

  ประธานฯ สรุปวากรรมการผูจัดการไดช้ีแจงขอเท็จจริงและแถลงผลการดําเนินงานใหทราบแลว 

ขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม 

  นายธิติพงศ  โศพงษอุดมพร ผูถือหุน  ไดสอบถามเก่ียวกบับริษัทยอยวา  จากการประชุมในคร้ังกอน
ไดทราบวาจะมีการลงนามใน MOU   แตตามท่ีไดรับฟงคําช้ีแจงของกรรมการผูจัดการ ยังไมชัดเจนดูเหมือนวาจะยัง 

ไมขาย แตจะเก็บไวเพื่อใชงานตอ ขอทราบวาในขณะนีก้ารดําเนนิการเปนอยางไร 

  นายอนนัต  สันติชีวะเสถียร  กรรมการ และ CFO  ไดเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมจากรายงานของกรรมการ 

ผูจัดการวา  ในเร่ืองการลงนามใน MOU ไดมีการดําเนนิการแลวแตขอไมเปดเผย  ซ่ึงนักลงทุนไดไปเยีย่มชมโรงงาน

ดวยความพอใจ แตส่ิงท่ีสําคัญคือไดรับแจงวาขอเวลาเพ่ือรอรับทราบนโยบายของรัฐบาลท่ีแนชัดกอนเพื่อจะตกลง
ราคาท่ีเหมาะสม   นอกจากนี้ยังมีนกัลงทุนอีกหลายรายท่ีไดใหความสนใจเขาเยี่ยมชมโรงงาน แตยังติดขัดในเร่ือง
เดียวกัน หากรัฐบาลยังไมมีความแนชัดในเร่ืองนโยบาย นักลงทุนเกรงวาอาจจะสูราคาสินคาจากจนีไมได  ดังนัน้
ภายในส้ินปนี้ บริษัทฯจะตองเรงแกไขปญหากอนท่ีจะส้ินสุดระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการ 

ดําเนินงาน  และอนุมัติงบการเงิน  และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป ส้ินสุด 31 ธันวาคม  2555  โดยลงมติใน 

บัตรลงคะแนนเฉพาะทานผูท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ  และอนมัุติงบการเงินท่ีผานการรับรองของผูสอบบัญชี 
สําหรับป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555    ดังนี ้
  เห็นดวย  341,817,995       เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติใหจดัสรรเงินกําไร ประจําป 2555  เพื่อต้ังสํารองตามกฎหมาย และการจายเงิน- 
  ปนผลในรูปหุนปนผลและเงินสด 

  ประธานฯ ไดกลาวเชิญกรรมการผูจัดการชี้แจงรายละเอียดใหแกผูถือหุน 

  กรรมการผูจัดการเรียนแถลงวา  วาระนี้ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแยกเปน 2 เร่ือง คือ 

  1.  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรเพื่อต้ังสํารองตามกฎหมาย 

       ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปน 
ทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหกัดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

       จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป 2555  ตามงบการเงินท่ีไดผานการสอบทานของ 
ผูสอบบัญชีแลว  บริษัทฯมีกาํไรสุทธิ จํานวน 245,795,306.94 บาท (สองรอยส่ีสิบหาลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหาพัน- 
สามรอยหกบาทเกาสิบส่ีสตางค)   หักดวยขาดทุนสะสมยกมา จํานวน 68,855,814.38 บาท  (หกสิบแปดลานแปด- 
แสนหาหม่ืนหาพันแปดรอยสิบส่ีบาทสามสิบแปดสตางค)    คงเหลือกําไรสะสม จํานวน 176,939,492.56 บาท 

(หนึ่งรอยเจ็ดสิบหกลานเกาแสนสามหม่ืนเกาพันส่ีรอยเกาสิบสองบาทหาสิบหกสตางค) ท่ีตองจัดสรรเพื่อต้ังสํารอง
ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 เปนจาํนวนเงินรวมท้ังส้ิน 8,846,974.63 บาท  (แปดลานแปดแสนส่ีหม่ืนหกพัน- 
เการอยเจด็สิบส่ีบาทหกสิบสามสตางค) 
   

  2.  จัดสรรเปนหุนปนผล อัตราหุนละ 0.05 บาท 
       บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรหลังหัก 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแตละป  ท้ังนี้ คณะกรรมการฯมีอํานาจในการพิจารณายกเวนไม
ดําเนินการตามนโยบายดังกลาวไดเปนคร้ังคราว โดยอยูภายใตเง่ือนไขท่ีการดําเนนิการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน  เชน  ใชเปนเงินทุนสํารองสําหรับการชําระคืนเงินกู  ใชเปนเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ 

ของบริษัทฯ  หรือปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัทฯ 

       สําหรับในป 2555  บริษัทฯมีผลกําไรหลังจากหกัภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมาย 

แลวเปนจํานวน 168,092,517.93 บาท (หนึง่รอยหกสิบแปดลานเกาหม่ืนสองพันหารอยสิบเจ็ดบาทเกาสิบสามสตางค) 
สามารถจายเงินปนผลได เปนจํานวนเงิน 84,046,258.96 บาท  (แปดสิบส่ีลานส่ีหม่ืนหกพันสองรอยหาสิบแปดบาท 

เกาสิบหกสตางค)   โดยบริษทัฯไดพจิารณาเห็นสมควรพจิารณาจดัสรรกําไรสําหรับป 2555  เปนดังนี้ 
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   2.1  จัดสรรเปนหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 16 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม 
เปนจํานวนรวมท้ังส้ินไมเกนิ 49,385,853 หุน  (ส่ีสิบเกาลานสามแสนแปดหม่ืนหาพนัแปดรอยหาสิบสามหุน) 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค)   รวมมูลคาท้ังส้ินไมเกิน 39,508,682.00 บาท  (สามสิบเกาลาน- 
หาแสนแปดพันหกรอยแปดสิบสองบาท)    หรือคิดเปนอัตราการจายหุนปนผล 0.05 บาท (หาสตางค) ตอหุน 

ในกรณีเหลือเศษของหุนเดมิหลังการจัดสรรหุนแลว  ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลใน 

อัตราหุนละ 0.05 บาท (หาสตางค) 
   2.2  จัดสรรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.0055556 บาท  รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 

4,389,888.67 บาท (ส่ีลานสามแสนแปดหม่ืนเกาพนัแปดรอยแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค)   เพื่อชําระภาษ ี

หัก ณ ท่ีจายแทนผูถือหุน  โดยผูถือหุนจะไมไดรับเงินสดในสวนนี ้
   เปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.0555556 บาท  หรือคิดเปนจํานวนเงินโดยประมาณ 

43,898,570.67 บาท (ส่ีสิบสามลานแปดแสนเกาหม่ืนแปดพันหารอยเจด็สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค)  และเงินปนผล 

ท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  โดยจะนําเงินปนผลสวนท่ีเปนเงินสดชําระภาษหีัก ณ 

ท่ีจาย 

  ประธานฯ ไดสรุปวาคณะกรรมการไดดําเนินการตามสัญญาฯในเร่ืองการจายปนผล ขอเชิญทาน 

ผูถือหุนซักถาม 

  ดร.สมชาย  ชุนรัตนฯ  ไดซักถามและใหขอเสนอแนะในการคิดคํานวณในเร่ืองหุนปนผล โดย 

ใหความเห็นวา หากอางอิงราคาตลาดในการจายหุนปนผล จะทําใหหุนปนผลมีมูลคาสูงกวาราคาพาร  ซ่ึง  CFO    

ไดเรียนช้ีแจงวา  เม่ือบริษัทฯจายเงินปนผลเปนหุนปนผล  การอางอิงอัตราการจายหุนปนผลจะตองอางอิงกับ 

ราคาพารของหุน  สวนราคาตลาดของหุนในปจจุบัน  ผูถือหุนสามารถจะคํานวณไดเอง  ซ่ึงผูถือหุนจะเหน็ไดวา 
คณะกรรมการไดดูแลในเร่ืองนี้เปนอยางดีเพื่อประโยชนของผูถือหุนทุกคน 

  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 

จัดสรรเงินกําไรประจําป 2555  เปนเงินสํารองตามกฎหมาย    และจายเปนหุนปนผลและเงินสด โดยลงคะแนนใน 

บัตรลงคะแนนเฉพาะทานท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   อนุมัติจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2555  เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 8,846,974.63 บาท (แปดลาน
แปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัเการอยเจ็ดสิบส่ีบาทหกสิบสามสตางค)  และจายเปนหุนปนผลและเงินสด ในอัตราหุนละ 
0.0555556 บาท  หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 43,898,570.67 บาท  (ส่ีสิบสามลานแปดแสนเกาหม่ืนแปดพนัหารอย
เจ็ดสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค)    ดังนี ้
  เห็นดวย  347,083,706       เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
 



- 7 - 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล  และแกไข 

  หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
  กรรมการผูจัดการแถลงตอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ในเร่ืองการจายปนผลเปนหุนสามัญ 

ของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 16 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล  ทําใหบริษัทฯ ตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จํานวนไมเกิน 49,385,853 หุน (ส่ีสิบเกาลานสามแสนแปดหม่ืนหาพันแปดรอยหาสิบสามหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

0.80 บาท (แปดสิบสตางค)   รวมเปนมูลคาท้ังส้ินจํานวน 39,508,682.00 บาท  (สามสิบเกาลานหาแสนแปดพันหก- 
รอยแปดสิบสองบาท)  เพื่อรองรับการจายหุนปนผลดังกลาว 

  โดยขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อใหสอดคลองกับ 

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ เปนดังนี ้
   

ขอความเดิม 

  “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) 
แกไขเปน 

  “ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน  671,647,594.00 บาท  (หกรอยเจด็สิบเอ็ดลานหกแสนส่ีหม่ืน 
           เจ็ดพันหารอยเกาสิบส่ีบาทถวน) 
           แบงออกเปน                   839,559,493    หุน    (แปดรอยสามสิบเกาลานหาแสนหาหม่ืน 

                                                                                                             เกาพันส่ีรอยเกาสิบสามหุน) 
            มูลคาหุนละ             0.80    บาท  (แปดสิบสตางค)   

     โดยแบงออกเปน 

             หุนสามัญ                        839,559,493    หุน    (แปดรอยสามสิบเกาลานหาแสนหาหม่ืน 

                                                                                                                เกาพันส่ีรอยเกาสิบสามหุน) 
             หุนบุริมสิทธิ                                  --       หุน    (  --  หุน) 
 

  ประธานฯไดสรุปวาวาระน้ีขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการ 



- 8 - 
 
จายหุนปนผล และแกไขหนงัสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม 

  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯขอใหท่ีประชุมลงคะแนนในวาระท่ี 4 เฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย 

และงดออกเสียง 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน อนมัุติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 
ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  ดังนี ้
  เห็นดวย  347,083,706       เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
  กรรมการผูจัดการแถลงวา วาระนี้สืบเนื่องจากวาระท่ี 4 เร่ืองการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จํานวน ไมเกนิ 49,385,853 หุน  (ส่ีสิบเกาลานสามแสนแปดหม่ืนหาพนัแปดรอยหาสิบสามหุน)  มูลคาท่ีตราไว 
หุนละ 0.80 บาท  (แปดสิบสตางค)   รวมเปนมูลคาท้ังส้ินจํานวน  39,508,682.00 บาท  (สามสิบเกาลานหาแสน 

แปดพันหกรอยแปดสิบสองบาท)   เพื่อรองรับการจายหุนปนผล   โดยพิจารณาจดัสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ 

ในอัตรา 16 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล   
  ท้ังนี้  ไดกําหนดวนัรวบรวมรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับหุนปนผลและเงินปนผล (Record  

Date)  ในวันพุธท่ี 15 พฤษภาคม  2556   และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรับหุนปนผลและเงินปนผล  ใน 

วันพฤหัสบดท่ีี 16  พฤษภาคม  2556  และกําหนดจายปนผลในวันพฤหัสบดีท่ี 30  พฤษภาคม  2556 

  ประธานฯ สรุปวาเปนการขออนุมัติจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดมิ  ขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม 
          ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานฯขอใหท่ีประชุมลงคะแนนในวาระท่ี 5 เฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย 

และงดออกเสียง 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 16 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม  รวมมูลคา 
ท้ังส้ินไมเกิน 39,508,682.00 บาท (สามสิบเกาลานหาแสนแปดพนัหกรอยแปดสิบสองบาทถวน)   ดงันี้ 
 

  เห็นดวย  347,083,706       เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                 00 เสียง รอยละ    0.0000 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2556 
  ประธานฯ ไดแถลงวา  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 10 ทาน  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ 
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ของบริษัทฯ ขอ 22.  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป  กรรมการตองออกจากตําแหนง จํานวน 1 ใน 3   ดังนี้ 
  1.  นายวนิัย    วิทวัสการเวช 

  2.  นายวราห ทองประสินธุ 
  3.  นายปริญญา   นาคฉัตรีย 
  เพื่อใหการแตงต้ังเปนไปอยางโปรงใสและยุติธรรม  ขอเชิญกรรมการผูมีสวนไดเสียออกนอก 

หองประชุม 

  จากนั้น ประธานฯไดแถลงเพ่ิมเติมวา โดยหลักการของบริษทัฯ ไดเปดโอกาสและเชิญใหผูถือหุน
เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯผาน Website  แตไมมีการเสนอช่ือบุคคลใด ๆ จาก 

ผูถือหุนเขาพิจารณา   ท้ังนี้โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2556  เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2556  ไดมีมติใหแตงต้ัง
กรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
  1.  นายวนิัย   วิทวัสการเวช  เปนผูมีความรูความสามารถ  เคยดํารงตําแหนงอธิบดกีรมสรรพากร 

  2.  นายวราห  ทองประสินธุ  เปนผูมีความรอบรูทางดานการเงินและบัญชี มีความเหมาะสมอยางยิง่ 
  3.  นายปริญญา  นาคฉัตรีย   เปนผูมีประสบการณในฐานะขาราชการระดับสูงหลายหนวยงาน มี
ประโยชนอยางยิ่งในการเสนอความคิดเหน็อันเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

  กรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีความรูความสามารถ มีวิริยะ อุตสาหะ และคุณสมบัติเหมาะสมจึงขอ
เสนอใหท่ีประชุมพจิารณาลงมติในบัตรลงคะแนนเปนรายบุคคลเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง และขอเชิญ 

ทานผูถือหุนซักถาม 

  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  อนุมัติใหแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  ดังนี ้
  1.  นายวนิัย   วิทวัสการเวช 

       เห็นดวย  347,083,706       เสียง รอยละ             100.0000 
       ไมเห็นดวย                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                         00 เสียง รอยละ    0.0000 

  2.  นายวราห   ทองประสินธุ 
       เห็นดวย  347,083,706       เสียง รอยละ             100.0000 
       ไมเห็นดวย                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
  3.  นายปริญญา   นาคฉัตรีย 
       เห็นดวย  347,083,706       เสียง รอยละ             100.0000 
       ไมเห็นดวย                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
       งดออกเสียง                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 
  ประธานฯ ไดกลาวเชิญ นายพิทักษ  ไชยเจริญ   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน เปนผูช้ีแจงตอผูถือหุน 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ไดแถลงวา  คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาผลตอบแทน ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนและคา 
เบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ  สําหรับป 2556  เปนจํานวนเงินรวม 

ท้ังส้ินไมเกิน 6,000,000.00 บาท (หกลานบาท)  ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผูถือหุนท่ีทราบแลว 

  ท้ังนี้  คาตอบแทนซ่ึงเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกคณะ  เปนอัตราเดิมเทากบัปท่ีผานมา 
และเปนอัตราตั้งแตป 2553  คือ จํานวน 4,000,000.00 บาท (ส่ีลานบาท) 
  สําหรับผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา บริษัทฯมีรายไดเพิ่มสูงข้ึนจึงไดพิจารณาเห็นวาสมควรให
คณะกรรมการไดรับเงินรางวลั  จากผลงานท่ีไดต้ังใจปฏิบัติงานโดยจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ใน
แตละปเทานัน้  ซ่ึงในปนี้ จึงขอเสนอคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2556  เปนจํานวนรวมท้ังส้ินไมเกิน 
6,000,000.00 บาท (หกลานบาท) 
  ประธานฯ ไดเชิญใหทานผูถือหุนซักถาม  และหากไมมีทานใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตร
ลงคะแนนในวาระท่ี 7  เฉพาะผูท่ีไมเหน็ดวย และงดออกเสียง 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556   เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ินไมเกิน  6,000,000.00  บาท 

(หกลานบาท)    ดังนี ้
  เห็นดวย                347,083,706      เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 

  ประธานฯ ไดกลาวเชิญ นายวินัย  วิทวัสการเวช  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เปนผู 
ช้ีแจงตอผูถือหุน 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอ 

แตงต้ัง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั  โดย นายวสุิทธ์ิ  เพชรพาณิชยกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขท่ี 7309   หรือ  นางสุวิมล  กฤตยาเกยีรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982  หรือ  นางสาวสมจินตนา  พลหรัิญ- 
รัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2556  อีกวาระหนึง่  จากเหตุผลคือ
ผลงานดานการตรวจสอบและการจัดทํารายงานมีความละเอียดรอบคอบ  เปนท่ีนาพอใจ   นอกจากนี้  การคิดคา -
ธรรมคาธรรมเนียมการสอบบัญชียังคงยืนราคาเทากับปท่ีผานมา คือจํานวนไมเกนิ 1,100,000.00 บาท  (หนึ่งลาน- 
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หนึ่งแสนบาท) 
  ประธานฯขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม  และหากไมมีทานใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน
ในวาระท่ี 8  เฉพาะผูท่ีไมเหน็ดวย และงดออกเสียง 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  อนุมัติแตงต้ัง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  และ 

อนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชี สําหรับป 2556  เปนจํานวนไมเกิน 1,100,000.00 บาท  (หนึ่งลานหนึ่งแสนบาท) 
ดังนี ้
  เห็นดวย                347,922,206      เสียง รอยละ             100.0000 
  ไมเห็นดวย                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
  งดออกเสียง                         00 เสียง รอยละ    0.0000 
   

วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ 
   

  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอความเห็นใด ๆ   ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีได 
ใหความไววางใจ  และจะดแูลผลประโยชนของทานผูถือหุนอยางเต็มท่ี จากนั้นไดกลาวปดการประชุม 

   

ปดประชุมเวลา 15.50 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  กําหนดใหบริษัทฯตองจดัสงรายงานประจําป  พรอมกับสําเนางบ
ดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและท่ีประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว   และสําเนารายงานการ
ประชุมผูถือหุนเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจดัสรกําไร และการแบงเงินปนผล โดยจัดสงไปยังนาย
ทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนบัแตวนัท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ  ความละเอียดดังทราบแลวนั้น    และเพ่ือใหเปนไป
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  บริษัทฯ จงึขอนําสงรายงานประจําปในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 แผน  
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  และสําเนางบดลุและบัญชีกําไร-ขาดทุนฯ มาพรอมหนังสือฉบับนี้เพื่อ
เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 



  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

         บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

                   (นายดนุชา  นอยใจบุญ  และ  นายอนันต  สันติชีวะเสถียร) 
                                                                                               กรรมการ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




