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   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน  2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพ  เลขท่ี 296  ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร     
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ส าหรับขอ้มูลตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดก้ าหนดวนั 
Record Date  คือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561   บริษทัฯ มีจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 203,591,502,350 หุน้  

ทั้งน้ี  ขณะท่ีประธานท่ีประชุมไดด้ าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 13.38 น. ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะมาประชุมจ านวน  2,601 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  82,138,042,340  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 40.3445  ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน  203,591,502,350 หุน้    
 
เร่ิมการประชุม 

นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่   ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  13.38 น. และไดแ้นะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละ

ท่านต่อผูถื้อหุน้  ดงัน้ี  
กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1. นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ    ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
2. นายสนัติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ  รองประธานกรรมการ  
3. นายเมธา  ธรรมวหิาร  กรรมการ   และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายศกัดา  ศรีนิเวศน์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายชชัวาลย ์ ฮาสุวรรณกิจ  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
6. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการ 
8. นายด ารง  ภูติภทัร์   กรรมการ 
9. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
กรรมการท่ีไม่มาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1.         พลโทวฒันา เพช็รมงคล                       กรรมการ 
2.         นายภูริช นานาวราทร                           กรรมการ 
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หมายเหตุ  :   นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุม 

วา่  กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี กรรมการตามรายช่ือล าดบัท่ี 4. ถึงล าดบัท่ี 9  (รวมจ านวน 6 ท่าน)  เป็นกรรมการท่ี
ไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งจากมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี  20 ตุลาคม 2560 โดยถูกตอ้ง และ
บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนกรรมการต่อนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
เพียงแต่ขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการพิจารณาจดทะเบียนของนายทะเบียนฯ     

ในล าดบัถดัไป ประธานท่ีประชุม ไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส  
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ     บริษทัฯ ไดว้า่จา้งทนายความอิสระ  คือนายพีระวทิย ์ สอาดโฉม  มาท า 
หนา้ท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระ หรือ Inspector  เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม 
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 

ต่อจากนั้น นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดม้อบหมายให้นาย
สมชยั วฒิุศาสตร์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย  กล่าวช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน      

นายสมชยั วฒิุศาสตร์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมในวนัน้ี  ไดมี้บริษทั  
แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั โดยนายสมคิด  เตียตระกลู    ซ่ึงเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ ไดใ้หเ้กียรติมาเขา้ร่วมประชุม 
ในคร้ังน้ีดว้ย    และนายสมชยั วฒิุศาสตร์  ยงัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 
และการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้      นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
ในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บทราบโดยวธีิทางไปรษณียล์งทะเบียน  และ โฆษณาขอ้ความหนงัสือเชิญ 
ประชุมโดยทางหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้นั้น  บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญ 
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวลงในเวบไซตข์องบริษทัฯ  ท่ี  www.iec.co.th  เป็นการล่วงหนา้แลว้  โดย 
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  นั้น  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือ 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีผา่นมา   ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการรับทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ 
นกัลงทุนผูส้นใจทุกท่านไดรั้บทราบโดยทัว่ไปไดอี้กทางหน่ึงดว้ย   

และส าหรับการประชุมในคร้ังน้ี  บริษทัฯ ไดว้า่จา้ง บริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่บริษทัจดทะเบียนชั้นน า
ต่าง ๆ  หลายบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์  มาเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการรับลงทะเบียนเขา้ประชุม  และการประมวลผลนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุมใหแ้ก่บริษทัฯ ดว้ย     ทั้งน้ี เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้งแม่นย  า 
และรวดเร็ว 

พร้อมกนัน้ียงัไดแ้จง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบวา่   บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียง
ลงคะแนนไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบทา้ยล าดับท่ี 8. ของ
หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าว และนายสมชยั วฒิุศาสตร์ ยงัไดเ้รียนช้ีแจงถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนวา่ บริษทัฯ  
ไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในช่วงท่ีเขา้มาลงทะเบียนประชุม     ทั้ งน้ี 
โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 14 และ ขอ้ 35 ทว ิใหใ้ชร้ะบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง    ซ่ึง
วธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

 
 

http://www.iec.co.th/
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1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง    ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระ เม่ือไดล้งมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแลว้ ให้ชูมือข้ึน  โดยจะมีเจา้หน้าท่ีเดินเขา้ไปเก็บบตัร
ลงคะแนนของผูถื้อหุ้นคนนั้น    กรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นยกมือจะถือว่าผูถื้อหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะ
กรรมการฯ   จากนั้นก็จะท าการประมวลผลคะแนน   โดยบริษทัฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบดว้ย  หรืองดออกเสียง  
หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  
และประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบในแต่ละวาระ  

กบัทั้งนายสมชยั วฒิุศาสตร์  ยงัไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมเป็นขอ้หมายเหตุให้แก่ท่ีประชุมวา่   ส าหรับในวาระที่ 6  อันเป็น
วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ   นั้น  บริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียง 
 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้    เม่ือไดมี้การออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแลว้   ประธานท่ี
ประชุม  หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระน้ีให้ท่ีประชุมไดท้ราบต่อไป    
ดงันั้น  เฉพาะในวาระที่ 6 เท่านั้น    บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาประชุม   ทั้งที่ลงคะแนน    
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   หรือ งดออกเสียง ก็ตาม   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. ผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ใหผู้รั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.  ซ่ึงมีเง่ือนไขให้
ออกเสียงหลงัจากท่ีไดรั้บฟังค าช้ีแจงหรือค าอธิบายในแต่ละวาระแลว้ โดยออกเสียงวิธีการเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง  

ส่วนผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  หรือ ผูรั้บมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดก้ าหนดการ
ออกเสียงไวล่้วงหน้าทุกวาระ ไม่ตอ้งออกเสียงเน่ืองจากบริษทัได้บนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะก าหนดไวแ้ลว้ 
ยกเวน้กรณีท่ีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไม่ชดัเจน ก็ให้ผูรั้บมอบฉันทะ
ออกเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควรเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองเม่ือไดมี้การออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ 
หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น  จะใชเ้วลาวาระ
ละ 3 นาที โดยประมาณ    ทั้งน้ี ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดฟังอาณติัสญัญาณจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ย  

อน่ึงหากตอ้งใชเ้วลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการ
ประชุมอาจขออนุญาตท่ีประชุมแจง้ผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปก็ได ้
 ทั้งน้ี หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งบตัรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ไดก้าเคร่ืองหมายใด ๆ เลย บริษทัฯ จะถือวา่ 
ผูถื้อหุน้ท่านนั้น  ออกเสียงลงคะแนน  เห็นดว้ย กบัวาระนั้น ๆ 
 หากผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงลงทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมจนแลว้เสร็จ  บริษทัฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผูถื้อหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนน
ล่วงหนา้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือบนัทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไวด้ว้ย  
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะมิไดคื้นบตัรลงคะแนนแก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัไว ้ ให้ถือว่าผูถื้อหุ้น หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงเห็นดว้ยและในกรณีท่ีมีการเสนอจากผูถื้อหุ้นให้เปล่ียนแปลงเน้ือหาการพิจารณาในวาระใดวาระ
หน่ึงแตกต่างไปจากขอ้เสนอเดิมของคณะกรรมการบริษทั ประธานท่ีประชุมจะตอ้งขอความยินยอมจากผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่
ท่ีมาประชุมวา่เห็นชอบท่ีจะพิจารณาเน้ือหาท่ีแตกต่างไปจากขอ้เสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใชว้ิธีชูมือ ท่านท่ีไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงใหย้กมือข้ึน  แต่หากวา่ไม่สามารถประเมินและตดัสินกนัดว้ยสายตาไดบ้ริษทัก็จะใชบ้ตัรลงคะแนนพิเศษ
ซ่ึงไดแ้จกให้ท่านไวพ้ร้อมบตัรลงคะแนนแลว้  ท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบตัรลงคะแนนต่อเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทั   เพ่ือน าไปหกัจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑต์ดัสินต่อไป 
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ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีการประชุมได้เร่ิมด าเนินการไปแลว้ระยะหน่ึง  

คะแนนเสียงของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมท่ีไดพิ้จารณาและลงมติไปแลว้ก่อนหน้าเวลาท่ีท่านเขา้
ประชุม   ท่านจะมีสิทธิลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระการประชุมท่ียงัคงเหลืออยูเ่ท่านั้น 

ทั้งน้ี  นายสมชยั วฒิุศาสตร์ ยงัไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมต่อไปอีกวา่  หากมีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความประสงคท่ี์จะ
ท าการซกัถาม หรือมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะใด ๆ ต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระก็ดี   บริษทัฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผู ้
ถือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมท่ีมีความประสงคจ์ะซกัถามนั้น  โดยขอให้ผูท่ี้จะท าการซกัถามไดโ้ปรดกรุณาแจง้
ช่ือ – นามสกลุ ของตนเอง และฐานะของตนเองวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะมาจากผูถื้อ
หุน้รายใด   เพ่ือบริษทัฯ  จะไดท้ าการช้ีแจงในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการประชุมในคร้ัง
น้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  อนัเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานโดยทัว่ไปต่อไป   

และเน่ืองจากการประชุมในคร้ังน้ี  มีจ านวนวาระการประชุมตามปกติจ านวนทั้งส้ิน 7 วาระ  ส่วนในวาระท่ี 8 เป็น
วาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ   ในการน้ีท่ีประชุมตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
นดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุม  

ทั้งน้ี  เม่ือท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุม และซกัถามในวาระตามปกติเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้    หากผูถื้อหุ้นท่านใด
จะมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะก็สามารถใหค้  าเสนอแนะต่อบริษทัฯ ในวาระท่ี 8 น้ีได ้   เวน้แต่เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นจะน าเสนอ
นั้น  เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งน าให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติมนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  อนัเป็นใน
ลกัษณะของการเพ่ิมวาระข้ึนมาใหม่อีกวาระหน่ึงตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และลงมติออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองอ่ืนนั้น   ก็จะตอ้งขอใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   โดยจะตอ้งประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

(1) ตอ้งมีผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดลงคะแนนเสียง
รับรองในการท่ีจะขอใหพิ้จารณาเร่ืองท่ีจะน าเสนอเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมได ้

(2) และเม่ือผ่านขั้นตอนท่ี  (1)  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ท่ีประชุมจึงจะออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองนั้น ๆ ได ้  

อน่ึง ในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหเ้ป็นมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี  เป็นดงัน้ี    
- ในวาระท่ี 1 , วาระท่ี 4 , วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6    นั้น  ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์
- ในวาระท่ี 7 ซ่ึงเป็นเร่ืองการอนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามกฎหมายนั้น  ใหใ้ชค้ะแนนเสียง 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเป็นเกณฑ ์
- ส่วนในวาระท่ี 3 ซ่ึงเป็นเร่ืองการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560  อนั 

เป็นเพียงวาระเพ่ือรับทราบเท่านั้น    วาระท่ี 3 น้ีจึงไม่ตอ้งใชเ้สียงลงคะแนนแต่อยา่งใด  
 

ต่อจากนั้น นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ในฐานะประธานท่ี
ประชุม เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม   ดงัน้ี   
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560   

เม่ือวนัที ่20 ตุลาคม 2560 
 

นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหค้วามเห็นชอบและใหส้ตัยาบนัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 
2560  ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบั การลดทุน เพ่ิมทุน การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน-
เพ่ิมทุน การจดัสรรเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม การแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559 ของบริษทั โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซ่ึงปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

ผูถื้อหุน้ผูช้ายท่านหน่ึง  ไดเ้รียนสอบถามต่อท่ีประชุมวา่ ไม่ทราบวา่กรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ในคราวท่ีแลว้ ( หมายถึงการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560) ปัจจุบนัไดรั้บการจด
ทะเบียนกรรมการหรือยงั     และถา้ยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนฯ   กรรมการดงักล่าวจะท านิติกรรมผกูพนับริษทัไดห้รือไม่ 

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ได้เรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  
ปัจจุบนัยงัอยูใ่นขั้นตอนการจดทะเบียนกรรมการเขา้ใหม่ต่อนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงยงัไม่
เรียบร้อย      โดยการเลือกตั้งใหเ้ขา้เป็นกรรมการนั้นมีผลไดเ้ขา้เป็นกรรมการตามกฎหมายแลว้เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติ
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 ท่ีผา่นมา   แต่ทั้งน้ี การลงนามในฐานะกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัจะสามารถลงนาม
ผกูพนับริษทักบับุคคลภายนอกไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนฯ จะไดรั้บจดทะเบียนใหเ้สร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยเสียก่อน     

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมนั้นถูกตอ้งครบถว้นจึงมีมติเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมให้ความเห็นชอบและให้สัตยาบันการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 20  ตุลาคม 2560  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏ
รายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย 85,572,564,345 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    98.7247 
 -   ไม่เห็นดว้ย          1,105,375,900   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      1.2752 
      รวม  86,677,940,245 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง        69,847,144 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่2  พจิารณาอนุมตังิบดุล  และ งบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 
ในวาระน้ี นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจง 

ต่อท่ีประชุมวา่   เน่ืองดว้ย ณ ปัจจุบนัน้ี งบการเงินงวดประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทัฯ ก าลงัอยูใ่น
ระหวา่งการจดัท าและการตรวจสอบของบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  โดยยงัไม่แลว้เสร็จ  
เน่ืองจากยงัตอ้งมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย ์/ มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัใหม่ 
 นายสมคิด  เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั  จ ากดั  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีการ
ตรวจสอบงบการเงินอยูร่ะหวา่งการรวบรวมขอ้มูลตวัเลข โดยตรวจสอบขอ้มูลไดป้ระมาณ 90 % แลว้ และอยูร่ะหวา่งการ
ประมวลผลวา่จะน าเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีออกมาในแนวทางใดอยา่งไรต่อไป  ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาอีกสักเล็กนอ้ย   ขณะน้ี
บริษทัผูส้อบบญัชีก าลงัเร่งท าการตรวจสอบขอ้มูลในส่วนท่ีเหลือใหอ้ยู ่และจะใชค้วามพยายามใหง้บการเงินในงวดดงักล่าว
สามารถเสร็จใหเ้ร็วท่ีสุด 

ดงันั้น ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้  ประธานท่ีประชุม จึงใคร่ขอถอนวาระน้ีออกจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีออกไป
ก่อน  หากผูส้อบบญัชีไดจ้ดัท าและท าการตรวจสอบบญัชีงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
แลว้เสร็จ  บริษทัฯ ก็จะน าเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาในโอกาสต่อไป  

อน่ึง ภายหลงัจากท่ีไดถ้อนวาระน้ีออกจากท่ีประชุมไปแลว้   ไดมี้ผูถื้อหุน้เรียนสอบถามต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
นายปัญญา  ธรรมชาติ ไดเ้รียนสอบถามต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ พอจะบอกใหท่ี้ประชุมในวนัน้ีไดรั้บทราบคร่าว ๆ 

ไดห้รือไม่วา่ งบการเงินของบริษทัฯ จะออกมามีแนวโนม้ตวัเลขเป็นอยา่งไร  
ประธานฯ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ ก็ยงัไม่ทราบถึงตวัเลขของผล

การด าเนินงานของงบการเงินแต่อยา่งใดเลย  เน่ืองจากงบการเงินยงัไม่แลว้เสร็จ    
ผูถื้อหุ้นผูห้ญิงท่านหน่ึง  ไดเ้รียนสอบถามต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะถูก Delete (ถูกเพิกถอนออกจาก

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ )  หรือไม่ในช่วงเวลาอนัใกลน้ี้ 
นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ได้เรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  

ประเด็นในเร่ือง Delete นั้น  ณ ปัจจุบนัน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์  พร้อมกบัไดช้ี้แจงให้ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บทราบถึงแผนงานและความคืบหนา้ของการจดัท างบการเงินของบริษทัฯ ไวแ้ลว้   ในเบ้ืองตน้ บริษทัฯ  จึง
เช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ จะไม่ถูกตลาดหลกัทรัพยฯ์  Delete แต่อยา่งใด  เน่ืองจากบริษทัฯและผูส้อบบญัชีต่างก็ไดเ้ร่งรัดการจดัท า
งบการเงินใหแ้ลว้เสร็จเพื่อใหท้นัตามแผนงานท่ีไดช้ี้แจงตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไว ้ 

ผูถื้อหุน้ผูห้ญิงท่านหน่ึง ไดเ้รียนสอบถามวา่  ท าไมร่วมจะเขา้ 2  ปีแลว้ บริษทัฯ จึงยงัไม่ส่งงบการเงินเสียที    และ
บริษทัคิดวา่งบการเงินจะแลว้เสร็จเม่ือใด    แลว้หุ้นของบริษทัฯ จะสามารถปลดจากเคร่ืองหมาย SP   หรือสามารถท่ีจะเขา้
มาท าการซ้ือขาย ( เขา้เทรด) ไดต้ามปกติเม่ือใด 

ประธานฯ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  ปัญหาในการไม่จดัท าและไม่จดัส่งงบ
การเงินของบริษทัฯ  นั้น  ไดเ้กิดปัญหามาตั้งแต่งบการเงินของบริษทัในงวดไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 เป็นตน้มา   อนัเป็น
ปัญหาท่ีเกิดมาจากอดีตผูบ้ริหารชุดเก่าของบริษทัฯ อนัมีสาเหตุมาจากมีการทุจริตเกิดข้ึน  จึงท าใหบ้ริษทัฯ ไม่มีผูส้อบบญัชีท่ี
จะเขา้มาท าการตรวจสอบงบการเงินให้แก่บริษทัฯ ได ้   ซ่ึงผูบ้ริหาร ณ ปัจจุบนั เป็นผูบ้ริหารชุดใหม่ท่ีเพ่ิงจะเร่ิมเขา้มา
บริหารงานใหแ้ก่บริษทั  โดยภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่เกิน 1 - 2 เดือนนบัแต่ผูบ้ริหารชุดใหม่เขา้มาบริหารงาน  ผูบ้ริหาร
ชุดใหม่ก็สามารถท่ีจะติดต่อประสานงานและจดัหาผูส้อบบญัชี บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  เขา้มารับหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
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บญัชีงบการเงินประจ าปี 2559 ใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้ จึงมีผลท าให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 
2560  ได้อนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 ไดต้ามกฎหมาย    แต่ในกรณีท่ีบริษทัและผูส้อบบัญชีจ าเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการจดัท างบการเงินนั้น   เน่ืองจากขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของบริษทัฯ  ไดถู้ก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์( “ก.ล.ต.” )  ท าการตรวจยึด และอายดัเอกสารและหลกัฐาน
ต่าง ๆ เอาไวเ้พ่ือใชด้ าเนินคดีเอากบัอดีตผูบ้ริหารท่ีกระท าการทุจริต  ในคร้ังท่ี ก.ล.ต. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( “ดีเอส
ไอ” ) ไดร่้วมเขา้ท าการตรวจคน้บริษทัในช่วงปี 2559 ท่ีผ่านมา    จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการจดัหาหรือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
เพ่ือการจดัท างบการเงิน  รวมทั้งจ าเป็นตอ้งมีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัใหม่ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา
มากพอสมควรอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้    จนเม่ือประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 ท่ีผ่านมา   ก.ล.ต.  จึงยินยอมอนุญาตให้
ผูส้อบบญัชีสามารถเขา้มาขอดูขอ้มูลเอกสารในส่วนท่ี ก.ล.ต. ยึด หรืออายดัไวไ้ด ้ ส่วนในกรณีของงบการเงินงวดประจ าปี 
2559  นั้น  บริษทัฯ คาดวา่น่าจะแลว้เสร็จไดท้นัภายในส้ินเดือนพฤษภาคม 2561      ส่วนค าถามเร่ืองการปลดเคร่ืองหมาย SP   
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  หุน้นั้นจะปลดจาก SP และสามารถเขา้เทรดไดต้ามปกติก็ต่อเม่ือ  บริษทัไดจ้ดัท าและ
จดัส่งงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัคา้งส่งอยูใ่หแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดค้รบทุกงวดงบการเงินท่ีคา้งส่งแลว้ และบริษทัจะตอ้งส่ง
งบการเงินงวดปกติอีก 2 งวดติดต่อกนัในหว้งเวลาของการส่งงบการเงินเป็นปกติ   

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์   กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมว่า กรรมการชุดใหม่ของ
บริษทัทุกคนต่างก็เขา้ใจและตระหนกัถึงความห่วงใยของผูถื้อหุน้ทุกคนกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ    โดยบริษทัฯ เช่ือมัน่
วา่ภายในเดือนพฤษภาคม 2561  บริษทัฯ จะสามารถออกงบการเงินในงวดไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 ตามท่ีประธานท่ีประชุม
ไดเ้รียนไวแ้ลว้ได ้  และ บริษทัฯ ก็ยงัมัน่ใจวา่ เม่ือออกงบการเงินในงวดไตรมาสท่ี 2 ดงักล่าวนั้นไดแ้ลว้   ก็น่าจะมีผลท าให้
การจัดท างบการเงินในงวดต่อ ๆ ไป ท่ียงัคงคา้งส่งอยู่ สามารถท่ีจะทยอยออกงบการเงินในแต่ละงวดเป็นงวด ๆ ไดใ้น
โอกาสต่อไปได ้ 

นายภกัดีชยั  อาชาเทวญั  ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นวา่ หากมีความจ าเป็นตอ้งขอขอ้มูล หรือขอความร่วมมือจาก
อดีตผูบ้ริหารชุดเก่าเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลในการจดัท างบการเงิน  บริษทัฯ ควรท่ีจะไปขออาศยัอ านาจศาลให้ศาลสั่งให้อดีต
ผูบ้ริหารมาใหข้อ้มูลหรือส่งขอ้มูลใหแ้ก่บริษทั    
 
วาระที ่3 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560    
 

นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานสถานการณ์และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา ใหท่ี้ประชุมทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  พร้อมกบัไดน้ าเสนอขอ้มูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  
ประกอบการรายงานสถานการณ์ของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา  ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ พอสงัเขป ดงัน้ี 

- หุ้นเพ่ิมทุนท่ีจดัสรรเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมเม่ือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560  ในราคา 0.0125 
บาทต่อหุน้ นั้น มีผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ จ านวน 2,070 คน  คิดเป็นจ านวนหุ้น 136,224,716,121 หุ้น   
คิดเป็นจ านวนเงิน 1,702 ลา้นบาทเศษ  ซ่ึงปัจจุบนัเงินจ านวนดงักล่าวทั้งหมดไดเ้ก็บรักษาไวใ้นบญัชีเงิน
ฝากธนาคารของบริษทัฯ   บริษทัฯ ยงัไม่สามารถใชเ้งินดงักล่าวไดจ้นกวา่จะจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เสร็จ 

- เน่ืองจากบริษทัฯ  ยงัไม่สามารถน าเงินเพ่ิมทุนมาใชใ้นกิจการได ้ จึงเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
ดงันั้น เม่ือ 26 กมุภาพนัธ์ 2561  บริษทัฯ จึงไดพ้ิจารณาขายหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีถืออยูใ่นบริษทั โรงไฟฟ้า
หนองรี  จ ากดั   จ านวน 500,000 หุน้  ในราคาหุน้ละ 100 บาท  คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 50,000,000  บาท  ให้แก่ 
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บริษทั เอสทีอาร์อาร์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  เหตุท่ีตอ้งขายหุน้โรงไฟฟ้าดงักล่าวเน่ืองจาก บริษทัฯ ไม่สามารถ
ท่ีจะขายไฟฟ้า (SCOD)  ใหไ้ดท้นัภายใน 30 มิถุนายน 2561 ท่ี กฟภ. ก าหนด เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีเงินท่ี
จะด าเนินการโรงไฟฟ้า  เม่ือ SCOD  ไม่ไดภ้ายในก าหนดก็จะถูกยกเลิกสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า   เงินลงทุนท่ี
บริษทัฯ ได้ลงทุนไปก็จะสูญเสียไปด้วย  ดงันั้น บริษทัฯ  จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งขายหุ้นในบริษทัดังกล่าว
ออกไป เพื่อลดความเส่ียงในการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า และเพ่ือน าเงินท่ีไดม้าใชใ้ห้ในกิจการโดยรวม
ของกลุ่มบริษทั  อนัจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯและกลุ่มบริษทัมากกวา่การท่ีจะปล่อยให้บริษทัดงักล่าว
เหลือแค่มูลค่าซากเท่านั้น  

- เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561  บริษทั ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่จ  ากดั (IECG) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือ
หุน้สามญับริษทั จีเดค จ ากดั  อีกจ านวน 2,000,000  หุ้น  จาก บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO) 
คิดเป็นสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว   ในราคาซ้ือขายหุ้นละ 12.29 บาท  คิดเป็น
จ านวนเงิน 24.58 ลา้นบาทเศษ   การซ้ือหุ้นคืนดงักล่าว  มีผลท าให้ IECG   เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทั จีเดค 
จ ากดั  ในสัดส่วน 100% เต็ม    เหตุท่ีตอ้งซ้ือหุ้นในบริษทัดงักล่าว เน่ืองจากพน้ระยะเวลา 5 ปี ท่ีห้าม 
EGCO โอนขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกแลว้   EGCO  จึงประสงคจ์ะขายหุน้ของตนให้แก่บุคคลภายนอก  
EGCO  จึงตอ้งน าเสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่ IECG  เป็นล าดบัแรกก่อน     บริษทัฯ จึงพิจารณาเห็นว่า
หาก EGCO  มีการขายหุ้นให้บุคคลอ่ืน  อาจจะมีปัญหาในเร่ืองการบริหารงานหากแนวทางการ
บริหารงานไม่ตรงกนั บริษทัฯ จึงพิจารณเห็นว่าการเขา้ถือหุ้นเต็ม 100%  จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
มากกวา่ เพราะจะท าให้ไม่เกิดปัญหาในการบริหารงาน   และบริษทัฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งก าไรไดเ้ต็ม
จ านวน  

- โดยล าดบัต่อไป บริษทัฯ ยงัไดน้ าเสนอขอ้มูลและฉายภาพ Power Point  เก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบนัของบริษทั และ ประมาณการแผนการด าเนินงานในอนาคต ( Projection Plan) ของ
บริษทัฯ  ใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณาและรับทราบโดยพร้อมเพรียงกนั  
 

นายสมชยั  วฒิุศาสตร์  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย ไดเ้รียนช้ีแจงและใคร่ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นวา่ หากผู ้
ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะซักถาม หรือมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม ขอให้ผูท่ี้จะท าการซักถามได้
โปรดกรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลของตนเองให้ท่ีประชุมไดท้ราบดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานโดยทัว่ไป
ต่อไป 

นายทองทศ  แพงลาด  ผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นราย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย   ได้เรียนสอบถามต่อท่ี
ประชุมวา่  1. บริษทัฯ จะสามารถจดทะเบียนและทราบผลการจดทะเบียนของนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไดเ้ม่ือใด   
และ 2.  กรณีจดทะเบียนไม่ได ้ บริษทัจะท าอยา่งไรต่อไป  

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ได้เรียนช้ีแจงว่า ตนเองขอ
คาดการณ์ หรือประมาณการณ์ว่า  นายทะเบียนฯ น่าจะแจง้ผลการจดทะเบียนให้บริษทัฯ รับทราบได้ภายในส้ินเดือน
พฤษภาคม 2561 น้ี     ส่วนในกรณีถา้จดทะเบียนไม่ไดน้ั้น   บริษทัฯ อาจจะตอ้งหาแหล่งเงินกูอ่ื้น ๆ  หรือแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ   
หรือ อาจจะขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้เช่นท่ีดิน หรือทรัพยสิ์นท่ีไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือเยยีวยาและลดปัญหาการขาด
สภาพคล่องของบริษทัต่อไป 

นายยงยุทธ พวัประเสริฐ  ผูถื้อหุ้น  ไดแ้สดงความเห็นว่าตนเองก็เป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมทุนเขา้มาในคร้ังน้ี  
ฉะนั้นจึงอยากจะใหบ้ริษทัฯ สามารถท่ีจะปลดเคร่ืองหมาย SP ใหไ้ดโ้ดยเร็วท่ีสุด  



  - 16 - 

นายสญัญพงศ ์ กลา้หาญ  ผูถื้อหุน้  ไดข้อสอบถามต่อท่ีประชุมวา่  ถา้ในกรณีท่ีจะหาแหล่งเงินกูอ่ื้น  บริษทัฯ จะกู้
จากแหล่งใด  จะกูธ้นาคาร  หรือ จะออกหุน้กู ้

นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ถา้เป็นการกูย้ืมเงิน  
ก็คงจะตอ้งหาแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นหลกั  

นายสมาน  จนัทรัฐ  ผูถื้อหุ้น  ไดแ้สดงความเห็นต่อท่ีประชุมว่า ถา้หากหุ้นท่ีเพ่ิมทุนไปแลว้จดทะเบียนไม่ได ้  
ตนเองขอเสนอวา่ขอใหบ้ริษทัฯ สอบถามผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมทุนนั้นวา่จะใหบ้ริษทักูย้มืเงินหรือไม่ โดยอาจจะออกเป็นหุ้นกู ้หรือ
หุน้กูแ้ปลงสภาพแทนก็ได ้     

นายสมชยั  วฒิุศาสตร์  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ตามหลกัการโดยทัว่ไปในกรณีของการ
ออกหุ้นกู ้(Debenture) หรือ ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible Debenture :  CD) ก็ตาม  บริษทัฯท่ีจะออกหุ้นกู ้หรือ CD  
จะตอ้งอาศัยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมัติให้ออกหลักทรัพยด์ังกล่าวได้  แต่ในกรณีของบริษทั ถา้หากว่านาย
ทะเบียนฯ ไม่อนุมติัการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแลว้ใหแ้ก่บริษทัแลว้   ตนเองเห็นวา่การออก CD  ก็ไม่น่าจะ
สามารถด าเนินการไดแ้ต่อยา่งใด  เพราะ CD จะถือเป็นขบวนการส่วนหน่ึงของการเพ่ิมทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแลว้    

นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ การออกหุน้กูโ้ดยท่ี
จะอาศัยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี ตนเองเห็นว่าไม่น่าจะขอมติหรือท าได ้ เน่ืองจากการออกหุ้นกู้ของบริษทัจด
ทะเบียนจะตอ้งมีแบบแผนขั้นตอน มีเน้ือหารายละเอียด และมีกระบวนการต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ก าหนดใหค้รบถว้นและสมบูรณ์เสียก่อน    จึงเห็นวา่ไม่น่าจะท าได ้ณ เวลาน้ี    

นางสาวกุลทรัพย ์ เมธีไตรพฒัน์   ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า ธุรกิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ
บริษทันั้น  บริษทัฯ มีก าไรกบัธุรกิจน้ี  หรือเป็นธุรกิจท่ีมีอนาคตใหแ้ก่บริษทัฯ มากนอ้ยเพียงใด   

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการ  ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ ณ เวลา น้ี ประเทศจีนไดมี้การปรับเปล่ียนนโยบายใหม่ โดย
หา้มการน าเขา้ผลิตภณัฑเ์ศษพลาสติกปนเป้ือน หรือเศษขยะพลาสติก (Scab)  พลาสติกท่ีจะน าเขา้ประเทศจีนไดจ้ะตอ้งเป็น
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีผา่นกระบวนการช าระลา้งและหลอมเป็นเมด็พลาสติกแลว้   ท าใหว้งการธุรกิจพลาสติกในประเทศไทย
ท่ีผา่นมาจึงมีออเดอร์การสั่งผลิตเม็ดพลาสติกเพ่ือท่ีน าเขา้ประเทศจีนมากข้ึน   จึงมีจ านวนผูป้ระกอบการผลิตเม็ดพลาสติก
เกิดเพ่ิมข้ึน และเกิดการแขง่ขนัในเร่ืองของราคาตามมา   โดยในส่วนของบริษทัฯ นั้นก็เร่ิมท่ีจะมีรายไดท่ี้มาจากธุรกิจน้ีเพ่ิม
ข้ึนมาบา้ง   แต่หากใหพิ้จารณาถึงอนาคตท่ีเก่ียวกบัธุรกิจน้ี  ณ ขณะน้ีคงยงัจะตอบให้ชดัเจน 100% วา่อนาคตสดใสแน่นอน
นั้น คงจะยงัมิไดซ้ะทีเดียว   ซ่ึงจะตอ้งพิจาณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในระยะยาวประกอบควบคู่กนัไปดว้ย  

นายอภิวฒัน์  พิรุณสาร  ผูถื้อหุน้  ไดแ้สดงความเห็นวา่  เคร่ืองจกัรผลิตเมด็พลาสติกของบริษทัท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไม่ได้
น ามาใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกนั้ น หากน าเคร่ืองจักรดังกล่าวมาดัดแปลงและใช้เป็นเคร่ืองจักรเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของบริษทัแทน  ในทางเทคนิคน่าจะมีแนวทาง หรือมีความเป็นไปไดห้รือไม่ 

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ได้เรียนช้ีแจงว่า ตนเองเห็นว่า
ในทางเทคนิคแลว้น่าจะดดัแปลงมาใชไ้ด ้     แต่จะมีผลท าให้ตน้ทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงข้ึนกวา่เดิม  ซ่ึงจะท าให้
บริษทัตอ้งซ้ือกระแสไฟฟ้าสูงข้ึนกวา่ปกติ   

นายธนวรรธน์  สินธนบดี  ผูถื้อหุ้น  ได้เรียนสอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2561 บริษทัฯ คิดเห็นว่าธุรกิจของ
บริษทัท่ีจะเป็นธุรกิจเรือธงท่ีจะท ารายไดใ้หแ้ก่บริษทั  จะเป็นธุรกิจอะไร จะยงัคงเป็นธุรกิจผลิตเมด็พลาสติก หรือธุรกิจใหม่ 

นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ถา้มองในปีปัจจุบนั
น้ี คงจะตอ้งเป็นธุรกิจ ณ ปัจจุบนั  คือธุรกิจผลิตเมด็พลาสติก 
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นายเสกสรรค ์ พงศาสกลุโชติ  ผูถื้อหุน้  ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่  ตนเองเห็นวา่บริิษทัควรจะหาช่องทางในธุรกิจ
ต่าง ๆ หรือธุรกิจใหม่ ๆ ก็ไดท่ี้บริษทัเห็นวา่เป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้หรือมีความเป็นไปไดท่ี้จะท าก าไรท่ีดีให้แก่บริษทัฯ   โดย
บริษทัฯไม่จ าเป็นตอ้งไปยดึติดกบัธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินอยูใ่นปัจจุบนัน้ี  

 นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ในการเพ่ิมทุนใน
คร้ังท่ีผ่านมา บริษทัฯ ก็ไดมี้แผนในการท าธุรกิจในช่วงเวลานั้นๆ ไวแ้ลว้ และประกอบกบัยงัมีปัญหาในเร่ืองของการจด
ทะเบียนอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี     ซ่ึงการท าธุรกิจจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุน  และเวลาไดล่้วงเลยไป  มีผลท าให้แผนการท าธุรกิจของ
บริษทัฯ ตอ้งหยดุชงกัลง    หากบริษทัไดรั้บการปลดลอ็คในเร่ืองดงักล่าวแลว้  บริษทัฯ ก็อาจจะขยบัขยายธุรกิจไปไดใ้นดา้น
อ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯ เห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ได ้

นายโสภณ  (ไม่ไดร้ะบุช่ือสกุล)  ผูถื้อหุ้น  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า  สถานะของคดีของบริษทัฯ  ท่ีบริษทัฯได้
ฟ้องร้องและด าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัคดีทุจริตมีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง 

นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ ในส่วนคดีทุจริตท่ี
บริษทัฯ เป็นผูฟ้้องร้องด าเนินคดีต่อศาลมีจ านวนหลายคดี  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายร่วมหลายร้อยลา้นบาท  ซ่ึงมีคดีท่ีเสร็จ
ส้ินแลว้จ านวน  3 คดี  โดยคดีท่ีเสร็จส้ินดงักล่าว  บริษทัฯ ก็ไดรั้บเงินชดใชก้ลบัคืนมาแลว้จ านวน  21 ลา้นบาทเศษ  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษทัในรอบปี 2560  

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 

 
นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560  ดงัน้ี 

 
1) นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  2785  หรือ 
2) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6549  หรือ 
3) นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6624  หรือ 
4) นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6977  หรือ 
5) นายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  8593   
 
แห่งบริษทั  แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2560 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2560  พร้อมกบัขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่า
สอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นหา้แสนบาท) ซ่ึงอตัราค่าสอบบญัชีปี 2560 
น้ี มีอตัราเท่ากบัค่าสอบบญัชีปี 2559  โดยบริษทัฯ ไดน้ าเสนอและฉายภาพตารางขอ้มูลรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี
น้ีใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาไปพร้อมเพรียงกนั 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัการแต่งตั้ง 
1) นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  2785  หรือ 
2) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6549  หรือ 
3) นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6624  หรือ 
4) นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6977  หรือ 
5) นายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  8593   
แห่งบริษทั  แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2560 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2560  พร้อมกบัก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท ( เจด็ลา้นหา้แสนบาท )  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียง
ปรากฎรายละเอียดดงัน้ี  
 -   เห็นดว้ย 89,433,789,739 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    82.2618 
 -   ไม่เห็นดว้ย        19,284,678,067   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    17.7381 
      รวม              108,718,467,806 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง         4,154,764 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย       25,104,610 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 

 
นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561  ดงัน้ี 

 
1) นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  2785  หรือ 
2) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6549  หรือ 
3) นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6624  หรือ 
4) นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6977  หรือ 
5) นายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  8593   
 
แห่งบริษทั  แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2561 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2561  พร้อมกบัขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่า
สอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นหา้แสนบาท) ซ่ึงอตัราค่าสอบบญัชีปี 2561 
น้ี มีอตัราเท่ากบัค่าสอบบญัชีปี 2559  โดยบริษทัฯ ไดน้ าเสนอและฉายภาพตารางขอ้มูลรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี
น้ีใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาไปพร้อมเพรียงกนั 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัการแต่งตั้ง 
1) นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  2785  หรือ 
2) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6549  หรือ 
3) นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6624  หรือ 
4) นางสาวศนัสนีย ์ พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6977  หรือ 
5) นายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  8593   
แห่งบริษทั  แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2561 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2561  พร้อมกบัก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท ( เจด็ลา้นหา้แสนบาท )  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียง
ปรากฎรายละเอียดดงัน้ี  
 -   เห็นดว้ย 89,976,029,205 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    82.7910 
 -   ไม่เห็นดว้ย        18,702,461,961   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    17.2089 
      รวม              108,678,491,166 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง         4,154,764 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย       65,081,250 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 

นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตาม 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15  ก าหนดใหใ้นการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา    และกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้      

โดยในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
(1) นายเมธา  ธรรมวหิาร  กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    
(2) นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการ / ประธานกรรมการ / 
                                                                     กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

 (3) นายสนัติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ   กรรมการ / รองประธานกรรมการ 
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บริษทัเห็นสมควร และขอเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้น้ีพิจารณาเลือกตั้งบุคคลจ านวนทั้ง 3 คน  ไดแ้ก่  นาย 

เมธา ธรรมวหิาร    นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ  และ นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหน่ึง    เน่ืองจากบุคคลทั้ ง 3 ท่านน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสม และท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับในวาระน้ี  ซ่ึงเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพ่ือใหป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป    
โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาประชุม ทั้งท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง 
ก็ตาม      โดยวธีิการและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระน้ีเป็นไปตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมไดรั้บ
ทราบแลว้ก่อนหนา้น้ี  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

เม่ือผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแลว้   พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  จึงได้
เดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่าน   และน ามาประมวลผลคะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมติัเลือกตั้งใหก้รรมการผูท่ี้ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ในคร้ังน้ี  จ านวน 3 ท่าน  ไดแ้ก่  นายเมธา  ธรรมวิหาร  ,  นาย
พงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายสนัติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ      กลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง   ตามท่ีเสนอมาทุก
ประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

 
 (1) นายเมธา  ธรรมวหิาร 
 -   เห็นดว้ย 80,298,566,385 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    74.0500 
 -   ไม่เห็นดว้ย        28,139,723,481   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    25.9499 
      รวม              108,438,289,866 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง       309,537,314 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
(2) นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ 

 -   เห็นดว้ย 88,820,728,318 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    81.9043 
 -   ไม่เห็นดว้ย        19,623,766,473   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    18.0956 
      รวม              108,444,494,791 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง       303,332,389 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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(3) นายสนัติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ 
 -   เห็นดว้ย 80,444,573,814 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    74.1804 
 -   ไม่เห็นดว้ย        27,999,920,977   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    25.8195 
      รวม               108,444,494,791 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง      303,332,389 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    

ประจ าปี 2561  
นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนเสนอขอใหท่ี้ประชุม 

พิจารณาอนุมติัก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561   ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90  และขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ท่ี 29 ท่ีก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั    ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้ การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น    ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561  เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2561  ไดพิ้จารณารายละเอียดการก าหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2561 แลว้      จึงเห็นสมควรให้ก าหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั  และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 960,000 บาท (เก้า
แสนหกหม่ืนบาทถ้วน)      โดยก าหนดใหจ่้ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดงัน้ี  
 
ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน*

(บาท) 
ปี 2558 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2559 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2560 

อตัราค่าตอบแทน**
(บาท) 
ปี 2561 

กรรมการบริษทัฯ 
ประธานกรรมการบริษทั 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

 
37,500 
37,500 
37,500 

 
37,500 
37,500 
37,500 

 
37,500 
37,500 
37,500 

 
3,000 
3,000 
3,000 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
3,000 
3,000 

 หมายเหต*ุ :  1.  ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อเดือนต่อคน 
 หมายเหต*ุ* :  1.  ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อคร้ังต่อคน 

                               2.  ประธานกรรมการบริษทัมีค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น 
2.1  ต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั มีรถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 
2.2 ค่าน ้ ามนัรถตามท่ีจ่ายจริง                 
2.3 ค่าเล้ียงรับรอง 
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ผูด้  าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์ 
 

 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม อนุมติัใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561   ใน
วงเงินรวมไม่เกิน  960,000  บาท  (เกา้แสนหกหม่ืนบาท) ต่อปี   ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนน
เสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย 89,430,677,363 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    82.2358 
 -   ไม่เห็นดว้ย        19,282,831,122   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    17.7314 
 -   งดออกเสียง        35,538,657 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0326   

-   บตัรเสีย                       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ          -     
     รวม              108,749,047,142 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100  

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 

ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  แต่มีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น และมีขอ้หารือ  
ขอ้เสนอแนะพอสรุปไดเ้ป็นขอ้มูลโดยสงัเขป ดงัน้ี 
 นายธนวรรธน์  สินธนบดี ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอหารือต่อท่ีประชุมวา่ ในส่วนของวาระท่ี 8  น้ี   ถา้
จะเพ่ิมวาระข้ึนมาใหม่อีกวาระหน่ึง  ไม่ทราบวา่จะท าไดห้รือไม่ โดยจะขอใหมี้การเพ่ิมวาระในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจะขอใหมี้
วาระเร่ืองการปลดกรรมการจ านวน 2 ท่าน ท่ีไม่มาท างาน ไม่มาเขา้ร่วมประชุม   ไม่แน่ใจวา่จะสามารถท าไดใ้นวาระท่ี 8 น้ี
หรือไม่ อยา่งไร  
 นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนขอใหฝ่้ายกฎหมายของ
บริษทัฯ ไดเ้ป็นผูช้ี้แจงในประเดน็น้ี 
 นายสมชัย  วุฒิศาสตร์     ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมในเร่ืองของการปลด
กรรมการว่าการปลดกรรมการไม่ไดบ้รรจุไวเ้ป็นวาระการประชุมในคร้ังน้ี  โดยตามหลกัการของกฎหมายถา้ถามว่าจะ
สามารถท่ีจะเพ่ิมวาระไดห้รือไม่นั้น  ขอเรียนช้ีแจงว่ากฎหมายไม่ไดห้้ามท่ีจะไม่ให้มีการเพ่ิมวาระผูถื้อหุ้นสามารถท่ีจะ
ขอใหเ้พ่ิมวาระได ้แต่ก็ตอ้งเป็นการเพ่ิมวาระท่ีเป็นไปตามขั้นตอนของมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535  ตามท่ีไดเ้คยเรียนช้ีแจงไวแ้ลว้ในช่วงของการช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน พอ
สรุปไดว้า่จะตอ้งประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน คือ 1. ตอ้งมีจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้รับรองท่ีจะขอใหเ้พ่ิมวาระ จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดของบริษทั  และ 2. เม่ือผ่านขั้นตอนท่ี 1 แลว้  ท่ีประชุมจึงจะออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ือใหเ้ป็นมติของท่ีประชุมในเร่ืองนั้น ๆ ได ้          
 นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงและขอแสดงความคิดเห็นวา่ เพ่ือความสามคัคีในการบริหาร      
ผูถื้อหุน้ควรใหโ้อกาสกรรมการสกัคร้ัง เน่ืองจากกรรมการท่านอาจติดภาระกิจอนัจ าเป็นก็เป็นได ้  จึงขอแสดงความเห็นวา่
ในคร้ังน้ีไม่ควรท่ีจะมีการเพ่ิมวาระในเร่ืองดงักล่าว 
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 นางกรรณพร  วงศไ์พบูลยว์ฒัน  ผูถื้อหุน้  ไดเ้รียนสอบถามวา่    ในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึน ณ ขณะน้ีท่ีนายทะเบียน 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ยงัไม่ไดพิ้จารณาอนุมติัการจดทะเบียนใหแ้ก่บริษทัแต่อยา่งใดนั้น  หากต่อมานายทะเบียนไม่อนุมติั
ค าขอจดทะเบียนดงักล่าว แลว้จะมีผลเป็นประการใด   
 นายสมชยั  วฒิุศาสตร์  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในเร่ืองของการจดทะเบียน
นั้นถา้หากนายทะเบียนฯ ไม่อนุมติัค าขอจดทะเบียน  ก็ควรตอ้งมาดูวา่นายทะเบียนไม่รับค าขอจดทะเบียนใด   ซ่ึงมีจ านวน 4 
ค าขอจดทะเบียน  ท่ีบริษทัฯ  ไดอ้าศยัมติของท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 คือ 1. ค  าขอ
จดทะเบียนกรรมการ  2.ค าขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ  3. ค  าขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และ 4. ค  าขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้   ก็คงตอ้งมาพิจารณาวา่นายทะเบียนรับ 
หรือ ไม่รับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนส่วนใดบา้ง     แต่ถา้หากกรณีนายทะเบียนฯ ไม่รับจดทะเบียนทั้งหมด 4  ค  าขอ  ก็จะ
มีผลท าใหก้ารจดทะเบียนต่าง ๆ ไม่ไดรั้บการอนุมติั    เงินท่ีเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุน้เม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ี
ผา่นมา  บริษทัฯ ก็จะตอ้งคืนเงินเพ่ิมทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
 นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่ ถา้เกิดเหตุการณ์ดงันั้นข้ึนมา   บริษทัฯ ก็
จะใชก้ระบวนการทางศาลยติุธรรมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป  
 นายสุวรรณ (ไม่ไดร้ะบุช่ือสกลุ)  และ นายอรรถพล อุดมวนิช  ผูถื้อหุน้  ต่างก็ไดแ้สดงความเห็นในแนวทาง
เดียวกนัวา่  บริษทัฯ ควรจะจดัใหมี้ Company visit  อีก  โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าท่ีจงัหวดัสงขลา  
   นายพงศก์วนิ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ ในช่วงน้ีคงตอ้งขอ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองเพ่ิมทุนใหส้ าเร็จลุล่วงไปก่อน    หากปัญหาดงักล่าวหมดส้ินไปแลว้  บริษทัฯ ก็จะพิจารณาโครงการ 
Company visit ตามท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอแนะต่อไป 
      

ท่ีประชุม ไดด้ าเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแลว้  ประธานฯ จึงไดก้ล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู ้
ถือหุน้ 
            ปิดประชุม เวลา   16.35 น. 
 
หมายเหตุ       : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกวา่ ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม       ทั้ งน้ีมีจ านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,865 ราย   นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้ 108,749,197,142 หุ้น   คิดเป็นร้อย
ละ 53.4154  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด      

               ลงช่ือ                                               ประธานท่ีประชุม                                                                                                          
                   (         นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ           ) 
             ประธานกรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 

ลงช่ือ                                                      ผูบ้นัทึกการประชุม 
            (      นายสมชยั  วฒิุศาสตร์    ) 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย 


