ที่ สกอ. 001 / 2563
3 มกราคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้ อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึง่
4. กรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
5. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ ( แบบ ก. และ แบบ ข. )
7. เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
8. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การใช้ สทิ ธิลงคะแนนเสียง
9. แผนที่ที่ตงสนามกอล์
ั้
ฟไพน์เฮิร์สท ( สถานที่จดั ประชุม )

ด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว สนาม
กอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชัน้ 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
(ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมเริ่มตังแต่
้ เวลา 8.00 น.) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
หลักการและเหตุผล:
บริ ษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2562 โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. ซึง่ บริ ษัทฯได้ เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้ แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากได้ บนั ทึกถูกต้ องตรงตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ: วาระนี ้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
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วาระที่ 2 รับทราบการผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ: วาระนี ้ เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านัน้ จึงไม่ต้องใช้ เสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
หลักการและเหตุผล:
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที่ 39 กาหนดว่า คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วัน
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี 2560 ของบริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ: วาระนี ้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ประจาปี 2562 และ ประจาปี 2563
หลักการและเหตุผล:
ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้ อบังคับบริ ษัทฯข้ อที่ 36 กาหนดให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรแต่งตังให้
้ นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
7326 หรื อ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้ า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 แห่งบริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม
สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี
2561 ประจาปี 2562 และ ประจาปี 2563
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ: วาระนี ้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
หลักการและเหตุผล:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับ
บริ ษัทฯข้ อที่ 15 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
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ความเห็นคณะกรรมการ: ในปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่ง จานวน 3 คน ได้ แก่
(1)
นายโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ
(2)
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
กรรมการ / กรรมการผู้อานวยการใหญ่
(3)
นายดารงค์ ภูติภทั ร์
กรรมการ
บริ ษัทฯ เห็นสมควรให้ นาเสนอชื่อบุคคลทัง้ 3 ท่านดังกล่าว ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาอนุมตั ิ การเลือกตังกรรมการให้
้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และ ประวัติ
การเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของกรรมการทัง้ 3 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3.
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ: วาระนี ้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดผลประโยชน์ ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2563
หลักการและเหตุผล:ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90และข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ข้ อที่ 29 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของ
บริ ษัทมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ กาหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ
ตรวจสอบ ประจาปี 2563 อันได้ แก่ ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ เงินบาเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน) โดยกาหนดให้ จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน* อัตราค่าตอบแทน* อัตราค่าตอบแทน*
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
กรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริ ษัท
3,000
3,000
3,000
รองประธานกรรมการบริษัท
3,000
3,000
3,000
กรรมการบริษัท
3,000
3,000
3,000
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3,000
3,000
3,000
กรรมการตรวจสอบ
3,000
3,000
3,000
หมายเหตุ* :

ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเบี ้ยประชุม ต่อครัง้ ทีเ่ ข้ าประชุม
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อนึง่ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษัทฯ ที่ได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี ได้ พิจารณาเมื่อ 2 ปี ที่ผา่ นมาย้ อนหลัง ดังนี ้
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 - วงเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 960,000 บาท
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 - วงเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 800,000 บาท
จานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ: วาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
อนึง่ บริ ษัทฯ กาหนดวัน Record Date (กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2563) ในวันที่ 3 มกราคม 2563
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ถื อ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล่า วโดยพร้ อมเพรี ย งกัน
โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมตังแต่
้ เวลา 8.00 น. เป็ นต้ นไป เพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์
บาร์ โค้ ด (Registration Form) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6. (แบบ ก. หรื อแบบ ข. พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ) ตาม
ความประสงค์ ทังนี
้ ้จะต้ องยื่นแสดงเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้ าร่วมประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7.
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ท่าน
สามารถเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯได้ โดยบริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจาก
ท่านได้ คือ นายเมธา ธรรมวิหาร ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อตาม
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาท้ ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ หรื อจะใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ ( แบบ ค. (พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นี ้ใช้ สาหรับ Custodian เท่านัน้ )
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ท่านประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือท่านโปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทฯ ดังกล่าวภายในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 หรื อ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อ
พนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้ าร่ วมประชุมและขอให้ ท่านหรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและ
หลักฐานตามรายการที่ปรากฏในส่งที่สง่ มาด้ วย 7. มาแสดงด้ วย โดยบริ ษัทฯจะดาเนินการประชุมตามขันตอนและ
้
หลักเกณฑ์การใช้ สทิ ธิลงคะแนนเสียงตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8.
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9.
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ )
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ
1. โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้ อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ 3 แบบ ไว้ บนหน้ าเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนัน้ ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้
2. สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้ าได้ ที่
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชันที
้ ่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
3. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 จะดาเนินการประชุมเป็ นภาษาไทย ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ
โปรดนาล่ามผู้แปลภาษามาด้ วย เพื่อความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล
4. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็ นการล่วงหน้ า
ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 แล้ ว
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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเอเชี ย
กรุ งเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
สาหรับข้อมูลตามสมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันที่ บริ ษทั ได้กาหนดวัน
Record Date คือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 บริ ษทั ฯ มีจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 249,335,778,122 หุน้
ทั้งนี้ ขณะที่ ประธานที่ประชุมได้ดาเนิ นการกล่าวเปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. ได้มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะมาประชุมจานวน 1,759 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 100,617,260,554 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 40.3541 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจานวน 249,335,778,122 หุน้
เริ่มการประชุม
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 13.30 น. และได้แนะนาคณะกรรมการที่มาร่ วมประชุมแต่ละ
ท่านต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
กรรมการที่มาร่ วมประชุมในครั้งนี้
1.
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ
2.
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
รองประธานกรรมการ
3.
นายเมธา ธรรมวิหาร
กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.
นายศักดา ศรี นิเวศน์
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
5.
นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
6.
พลโทเจด็จ ใจมัน่
กรรมการ
7.
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
กรรมการ
8.
นายดารงค์ ภูติภทั ร์
กรรมการ และ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
9.
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
กรรมการ และ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่มาร่ วมประชุมในครั้งนี้
1.
พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
กรรมการ
2.
นายภูริช นานาวราทร
กรรมการ
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ในลาดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย กล่าว
ชี้แจงเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน
นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้เรี ยนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริ ษทั
แกรนท์ ธอนตัน จากัด โดยนายสมคิด เตียตระกูล ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั ฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่ วมประชุม
ในครั้งนี้ดว้ ย และนายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายการส่งเสริ มการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นอกจากการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ในครั้งนี้ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสื อเชิญ
ประชุมโดยทางหนังสื อพิมพ์ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั แล้วนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวบไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.iec.co.th เป็ นการล่วงหน้าแล้ว โดย
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 นั้น บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ หรื อ
นักลงทุนผูส้ นใจทุกท่านได้รับทราบโดยทัว่ ไปได้อีกทางหนึ่งด้วย
การประชุมในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างทนายความอิสระ คือนายพีระวิทย์ สอาดโฉม มาทาหน้าที่เป็ นคนกลางที่
เป็ นอิสระ หรื อ Inspector เพื่อทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม และนอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้วา่ จ้าง บริ ษทั อินเวนท์เทค
ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ดา้ นระบบการลงทะเบี ยนและประมวลผลในการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้แก่ บริ ษทั จดทะเบี ยนชั้นนาต่าง ๆ หลายบริ ษทั ในตลาดหลักทรั พย์ฯ มาเป็ นผูท้ าหน้าที่ ในการรั บ
ลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริ ษทั ฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ประชุมดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องแม่นยา และรวดเร็ ว
พร้อมกันนี้ ยงั ได้แจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นไว้แล้ว โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายลาดับที่ 8. ของ
หนังสื อเชิญประชุมดังกล่าว และนายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้เรี ยนชี้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนว่า บริ ษทั ฯ
ได้แจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสี ยงไว้แล้วในช่วงที่ เข้ามาลงทะเบี ยนประชุม ทั้งนี้
โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง ซึ่ง
วิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. ในกรณี วาระทัว่ ไป ที่ ไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เห็ นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะ
กรรมการฯ หรื อ งดออกเสี ยงในแต่ละวาระ เมื่ อได้ลงมติ ในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมื อขึ้ น โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ เดิ นเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นคนนั้น กรณี ที่ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นยกมือจะถื อว่าผูถ้ ื อหุ ้นคนนั้น ๆ มี มติ
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทาการประมวลผลคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่
เห็นชอบด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่ มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบในแต่ละวาระ
2. เฉพาะในกรณี วาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 8.) นั้น บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสี ยง เลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลแต่ ละคนได้ โดยบริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ มา
ประชุ ม ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปฏิ บตั ิตามนโยบายการ
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ส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม
หรื อผูท้ ี่ดาเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป
โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยง สาหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระ
ละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดฟังอาณัติสญ
ั ญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ด้วย
อนึ่ งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ ประชุม หรื อผูท้ ี่ ดาเนิ นการ
ประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้
ทั้งนี้ นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะ
ทาการซักถาม หรื อมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือมายังผู ้
ถือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผทู ้ ี่จะทาการซักถามได้โปรดกรุ ณาแจ้ง
ชื่อ – นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะมาจากผูถ้ ือ
หุน้ รายใด เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ทาการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็ นข้อมูลสาหรับการประชุมในครั้ง
นี้ได้อย่างถูกต้อง อันเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานโดยทัว่ ไปต่อไป
อนึ่ง ในการออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้เป็ นมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ เป็ นดังนี้
- ในวาระที่ 1 , วาระที่ 3 , วาระที่ 5 , วาระที่ 6 , วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 นั้น ให้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์
- ในวาระที่ 9 ซึ่งเป็ นเรื่ องการอนุมตั ิผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามกฎหมายนั้น ให้ใช้คะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเป็ นเกณฑ์
- ส่วนในวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นเรื่ องการรายงานสถานการณ์และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 อัน
เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น วาระที่ 2 นี้จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยงลงคะแนนแต่อย่างใด
ต่อจากนั้น นายโกมล จึ งรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิ จ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 ที่ได้
จัดส่งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2561 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
118,681,808,867 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9567
- ไม่เห็นด้วย
51,333,333 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0432
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รวม
118,733,142,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
1,717,344,861 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์ และผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
นายดารงค์ ภูติภทั ร์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และ ฝ่ ายจัดการ ได้รายงานสถานการณ์และผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี 2561 ที่ผา่ นมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ซึ่ ง
ได้จัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ านแล้ว พร้อมกับได้นาเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
ประกอบการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี 2561 ที่ผา่ นมา ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ โดยสรุ ป
พอสังเขป ดังนี้
 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริ ษทั จีเดค จากัด
ปี 2561 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.39 Mw เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มีกาลังการผลิตไฟฟ้า
เฉลี่ย 3.50 Mw , 3.56 Mw และ 2.58 Mw ตามลาดับ
Q4 ปี 2561 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 4.5 Mw ซึ่งมี
อัตราเพิ่มขึ้น 31 %
Q1 ปี 2561 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 4.5 Mw ซึ่ ง
มีอตั ราเพิ่มขึ้น 31 %
 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จากัด
ปี 2561 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.03 Mw เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มีกาลังการผลิตไฟฟ้า
เฉลี่ย 6.91 Mw , 6.20 Mw และ 6.23 Mw ตามลาดับ
Q4 ปี 2561 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 6.1 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.9 Mw ซึ่ง
มีอตั ราเพิ่มขึ้น 22.8 %
Q1 ปี 2561 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.4 Mw เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.9 Mw ซึ่งมี
อัตราเพิม่ ขึ้น 6.3 %
 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จากัด โครงการที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 248,332 เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มียอดการ
ขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 261,822 , 273,924 และ 291,853 ตามลาดับ
Q4 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 270,833 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้า
เฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 291,435 ซึ่งมีอตั ราเพิ่มขึ้น 7 %
Q1 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 281,948 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้า
เฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 291,435 ซึ่งมีอตั ราเพิ่มขึ้น 3.3 %
 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จากัด โครงการที่ อ.แม่ทา จ.ลาพูน
ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 273,618 เมื่อเทียบกับปี 2560 , 2559 และ 2558 มียอดการ
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ขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 284,547 , 293,808 และ 313,358 ตามลาดับ
Q4 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 260,593 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้า
เฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 299,336 ซึ่งมีอตั ราเพิ่มขึ้น 12.9 %
Q1 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 296,900 เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้า
เฉลี่ย (หน่วย/เดือน) 299,336 ซึ่งมีอตั ราเพิม่ ขึ้น 0.8 %
 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
โดยธุรกิจ ICT ของบริ ษทั ฯ มีงานพัฒนาระบบและบารุ งรักษาระบบที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการในปั จจุบนั โดย
ส่ วนใหญ่จะเป็ นงานที่ให้บริ การในโครงการต่าง ๆ แก่ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (CAT) ได้แก่โครงการ
จัดทาระบบบูรณาการการรับชาระค่าใช้บริ การ โครงการจ้างพัฒนาระบบสารองสาหรับ OM Unified โครงการจ้าง
บารุ งรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Integrated Billing and Customer Services System (ปี ที่5) และ งานโครงการอื่น ๆ
เป็ นต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 123 ล้านบาทเศษ
นายอรรพล อุดมวนิ ช ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่างานธุรกิจ ICT ของบริ ษทั ฯ ที่ทาให้แก่ CAT มีลกั ษณะงานเป็ น
อย่างไร มีตน้ ทุนและกาไรส่วนต่าง ( มาร์จิ้น ) ประมาณกี่เปอร์เซนต์
นายดารงค์ ภูติภทั ร์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงว่า ลักษณะงาน ICT ของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่จะเป็ น
งานบริ การวางระบบ และ ดูแลรักษาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างระบบ
งานวางระบบฐานข้อมูลลูกค้า และงานพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่ วนมาร์ จิ้น ณ ปั จจุบนั ก็
จะอยูใ่ นช่วงประมาณ 20 % ถึง 25 %
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้รายงานการดาเนิ นการที่ เกี่ ยวกับการเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ในรอบปี 2560 – 2561 ที่ผา่ นมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยสรุ ปดังนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิ มตามมติของที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยจัดสรรเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนใน
ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิ กายน 2560 และมีผถู ้ ือหุ ้นเดิมสนใจจองซื้ อจานวน 2,070 คน คิดเป็ นเงิน 1,702 ล้านบาทเศษ
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ไม่รับจดทะเบี ยนมติที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เนื่องจากมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ บางรายได้คดั ค้านการจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ทาให้การเพิ่มทนุใน
ครั้งดังกล่าวบริ ษทั ฯ จึงได้คืนเงินที่ได้รับจากการเพิม่ ทุนจานวน 1,702 ล้านบาทเศษ คืนให้แก่ผจู ้ องหุ ้นทุกราย ทั้งนี้ บริ ษทั
จึงได้ใช้สิทธิ ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคาสัง่ นายทะเบียนฯ ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ ตามกฎหมาย ต่อมารัฐมนตรี ฯ จึง
ได้มีคาวินิจฉัยให้เพิกถอนคาสั่งนายทะเบี ยน จนในที่ สุดเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2561 นายทะเบี ยนจึ งรับจดทะเบี ยนมติที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดการจองซื้อหุ ้นเพิ่มทุนใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 8 -12 ตุลาคม 2561
โดยในครั้งหลังนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เดิมสนใจจองซื้ อจานวน 1,347 คน คิดเป็ นเงิน 571 ล้านบาทเศษ โดยบริ ษทั ฯ ได้นาเงินที่ได้
จากการเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ นาไปใช้สะสางหนี้ คา้ งชาระต่อสถาบัน
การเงิน ใช้ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ โดยถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนไปแล้วคิดเป็ นจานวนทั้งสิ้น 279 ล้านบาทเศษ
นายดารงค์ ภูติภทั ร์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และ นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้
ร่ วมกันรายงานสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินคดีทางกฎหมายกับอดีตผูบ้ ริ หาร และ รวมถึงรายงานสรุ ปข้อมูลคดีที่บริ ษทั ได้
ใช้สิทธิฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องเป็ นคดีต่าง ๆ ที่สาคัญ ๆ ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ
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ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ เป็ นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้ จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยง
ลงคะแนนแต่อย่างใด
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริ ษทั ในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และ บัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
นายดารงค์ ภูติภทั ร์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไร
ขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต โดยนายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่ง บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด และได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กล่าวโดยสรุ ป ดังนี้
งบรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
 สิ นทรัพย์รวม ปี 2559 จานวน 3,065.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จานวน 4,458.87 ล้านบาท มี
จานวนลดลง 1,393.63 ล้านบาท หรื อ 31.26 %
 หนี้สินรวม ปี 2559 จานวน 1,082.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จานวน 1,118.65 ล้านบาท มีจานวน
ลดลง 35.9 ล้านบาท หรื อ 3.21 %
 มีรายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ ปี 2559 จานวน 462.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จานวน
338.64 ล้านบาท มีจานวนเพิ่มขึ้น 124.11 ล้านบาท หรื อ 36.65 %
 มีรายได้อื่น ปี 2559 จานวน 44.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จานวน 21.08 ล้านบาท มีจานวน
เพิ่มขึ้น 23.72 ล้านบาท หรื อ 112.52 %
 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร รวมทั้งการด้อยค่าสิ นทรัพย์ ปี 2559 จานวน 1,925.40 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2558 จานวน 320.41 ล้านบาท มีจานวนเพิม่ ขึ้น 1,604.99 ล้านบาท หรื อ 501 %
 โดยในส่วนของผลประกอบการ เป็ นดังนี้ สาหรับปี 2559 มีผลขาดทุน จานวน 1,686.61 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2558 มีผลขาดทุน 39.04 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิม่ ขึ้น 1,647.57 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก
การด้อยค่าสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น
ส่ วนกรณี งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ หรื องบเดี่ยว นั้น มีดงั นี้
 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน สาหรับปี 2559 จานวน 2,254.86 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 มีผลกาไร
25.72 ล้านบาท มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 2,280.58 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ และด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
นายอรรพล อุดมวนิ ช ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่าการด้อยค่าสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจานวนมากนั้น เป็ นการด้อยค่า
อะไรบ้าง
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ประจาปี 2559 พร้อมกับได้นาเสนอข้อมูลและฉายภาพ Power Point ผ่าน
เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ ประกอบการรายงานชี้แจงเรื่ องการด้อยค่าฯ โดยสรุ ปพอสังเขป ดังนี้
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การด้อยค่าจากงบการเงินปี 2559 ( งบการเงินรวม ) มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจานวน 1,220 ล้านบาทเศษ แยก
เป็ น 5 รายการ โดยการด้อยค่าตัวหลัก ๆ 3 รายการ จะประกอบไปด้วย (1) การขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จานวน 510 ล้านบาทเศษ (2) การขาดทุนจาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ดาเนิ นงาน ของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย จานวน 669 ล้านบาทเศษ และ (3) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ (อาทิเช่นโครงการที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี ) จานวน 32 ล้านบาทเศษ เป็ นต้น
โดยตามรายการที่ (1) การขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน 510 ล้านบาทเศษ นั้น จะประกอบไปด้วย (1.1) ด้อยค่า
ของโรงไฟฟ้ าสระแก้ว จานวน 329 ล้านบาทเศษ (1.2) ด้อยค่าของโรงไฟฟ้ าแม่ทาแม่แตง จานวน 130 ล้านบาทเศษ
(1.3) ด้อยค่าของงานระหว่างก่อสร้างของบริ ษทั ฯ จานวน 34 ล้านบาทเศษ เป็ นต้น
นายสถาพร โคธี รานุรักษ์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่าในงบการเงินงวดประจาปี 2559 ผูส้ อบบัญชีได้รายงานการ
สอบบัญชีเป็ นรายงานประเภทใด และ ผูส้ อบบัญชีได้มี Key Audit Matter ในเรื่ องใดบ้าง
นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการ
สอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีเป็ นประเภทรายงานที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน และ เนื่ องจากถ้าเป็ นรายงานประเภทที่
ไม่แสดงความเห็นแล้ว ตามมาตรฐานการบัญชีจึงไม่สามารถระบุเรื่ อง Key Audit Matter ได้
นางนิ ตยา บุ ญนิ รันดร์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้แสดงความคิดเห็ นว่า ผูส้ อบบัญชี น่าจะออกรายงานเป็ นประเภทรายงานที่
แสดงความเห็ นอย่างมีเงื่ อนไข โดยในบางรายการของงบการเงินที่มียงั มีประเด็นอยู่ ผูส้ อบบัญชี ก็แสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขไป โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรจะเป็ นกรณี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชี แห่งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากงบ
การเงินปี 2559 ของบริ ษทั ฯ เป็ นข้อมูลทางบัญชีและการเงินในอดีตที่ล่วงเลยมาเป็ นระยะเวลานานหลายปี แล้ว ผูส้ อบบัญชี
เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งในภายหลัง และเอกสารหลักฐานบางรายการของบริ ษทั ยังคงถูกหน่วยงานราชการยึดหรื ออายัดไว้
อยู่ และมีประเด็นที่มีสาระสาคัญตามมาตรฐานทางการบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานการรับรองงบการเงิน ประกอบกับการ
สอบบัญชีมีระยะเวลาอันจากัด จึงทาให้การจัดทารายงานการสอบบัญชี ประจางวดปี 2559 ที่ผา่ นมาของผูส้ อบบัญชี จาเป็ น
ที่จะต้องเป็ นรายงานการสอบบัญชีประเภทรายงานที่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
นายภัคดี ช่างวิชชุการ ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นราย นางสาวแพรวดี ช่างวิชชุการ ได้สอบถามว่าการด้อยค่า
ทรัพย์สินดังกล่าว บริ ษทั ฯ ควรจะฟ้องร้องเอาผิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเอากับอดีตผูบ้ ริ หาร
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่ องของการฟ้องร้องต่ออดีตผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ก็ได้ดาเนินการอยู่ บางคดีกาลังอยูใ่ นการพิจารณาของศาล บางเรื่ องบริ ษทั ฯ ก็ได้ส่งเรื่ องให้หน่วยงานของรัฐเป็ นผู ้
ดาเนินคดี และบางเรื่ องหน่วยงานของรัฐ เช่น สานักงาน ก.ล.ต. ก็เป็ นผูด้ าเนินคดีโดยตรง
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุ ้น และ ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นบางราย ได้สอบถามว่า (1) ตนเองได้
ทราบข่าวมาว่า บริ ษทั ฯ ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ข่าว
ดังกล่าวมีความเป็ นจริ งหรื อไม่อย่างไร และ (2) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเรื่ อง SP และการเปิ ดให้
ซื้อขายหุน้ (Trade) ชัว่ คราว 1 เดือนนับแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ขอสอบถามว่า IEC จะอยูใ่ นข่ายที่จะได้สิทธิ ที่จะเปิ ด
ให้ซ้ือขายหุน้ ชัว่ คราว 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรื อไม่อย่างไร
นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้เรี ยนชี้ แจงต่อที่ ประชุมว่า ตามข้อสอบถามที่ (1)
บริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเมื่ อต้นเดื อนเมษายนที่ ผ่านมาว่า ตลาดหลักทรั พย์ฯ ได้มี
หนังสื อแจ้งเรื่ องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และถ้าหากบริ ษทั ฯ ไม่เห็นด้วย
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กับหนังสื อคาสั่งดังกล่าวให้บริ ษทั สามารถยื่นอุทธรณ์คดั ค้านต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ ได้รับ
หนังสื อดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 บริ ษทั ฯ จึงได้ยนื่ อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ซ่ ึ งเป็ นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ง ณ ปั จจุบนั จึงอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ วนเรื่ อง SP ตามข้อสอบถามที่ (2) นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่ในกรณี ที่
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นถู ก ขึ้ น เครื่ อ งหมาย SP มาเป็ นเวลานานเกิ น กว่า 3 เดื อ นขึ้ น ไป ตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ก็ จ ะท าการปลด
เครื่ องหมาย SP ให้ชวั่ คราว โดยคาดว่าน่าจะเปิ ดให้ซ้ื อขายหุ ้นชัว่ คราวได้นบั ตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไปเป็ น
ระยะเวลา 1 เดือน (เนื่ องจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นวันหยุดครึ่ งปี ของสถาบันการเงิ น) โดยบริ ษทั ฯ ได้สอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เห็นว่ากฎเกณฑ์ใหม่ดงั กล่าวใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนทุกบริ ษทั รวมทั้ง IEC ด้วย
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย 115,138,444,839 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 87.0264
- ไม่เห็นด้วย 17,164,423,325 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.9735
รวม
132,302,868,164 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
121,013,850 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และ บัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ในวาระนี้ นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย ณ
ปั จจุบนั นี้ งบการเงิ นงวดประจาปี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษทั ฯ กาลังอยูใ่ นระหว่างการจัดทาและการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยยังไม่แล้วเสร็ จ
ดังนั้น ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ จึ งใคร่ ขอถอนวาระนี้ ออกจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ ออกไปก่อน
หากผูส้ อบบัญชีได้จดั ทาและทาการตรวจสอบบัญชีงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว
เสร็ จ บริ ษทั ฯ ก็จะนาเรี ยนเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาในโอกาสต่อไป
วาระที่ 5 พิจารณาให้ สัตยาบันค่ าสอบบัญชีทเี่ พิม่ ขึน้ สาหรับค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากค่าสอบบัญชี ประจาปี
2559 ที่สอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ได้เพิ่มขึ้นอีกจานวน 1,330,000 บาท จากเดิมที่เคยขออนุมตั ิจานวนเงินค่า
สอบบัญชี ประจาปี 2559 ในคราวการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ในวงเงินไม่เกิน
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7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) จึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาให้สตั ยาบันการเพิม่ จานวนเงินค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2559 จากเดิม 7,500,000 บาท เป็ นวงเงินไม่เกิน 8,830,000 บาท
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนให้
สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสาหรับค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 ตามที่เสนอมาทุกประการ
โดยผลการลงคะแนน
เสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย 114,018,569,045 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 86.1473
- ไม่เห็นด้วย 18,334,326,900 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 13.8526
รวม
132,352,895,945 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
112,576,681 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ดังนี้
1)
นายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรื อ
2)
นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรื อ
3)
นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรื อ
4)
นายนริ นทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593
แห่งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2562 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่า
สอบบัญชีรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) โดยบริ ษทั ฯ ได้นาเสนอ
และฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีน้ ีให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณาไปพร้อมเพรี ยงกัน
ผูถ้ ือหุน้ สุภาพสตรี ท่านหนึ่งมิได้ขานชื่อของตนเอง ได้สอบถามว่า ทาไมค่าสอบบัญชีของปี 2559 ถึงเพิ่มขึ้นเป็ น 8
ล้านบาทเศษ แต่กาหนดค่าสอบบัญชีของปี 2562 ไว้จานวน 7.5 ล้านบาท แล้วบริ ษทั ฯ จะมาขอเพิ่มค่าสอบบัญชีของปี
2562 เหมือนกับปี 2559 อีกหรื อไม่
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
ที่เพิ่มขึ้นมานั้น มีสาเหตุมาจาก ผูส้ อบบัญชีจาเป็ นต้องมีการสอบทานข้อมูลทางบัญชียอ้ นหลังของปี ก่อน ( ปี 2558) จึงทา
ให้ตอ้ งมีเนื้องานและลักษณะของงานการตรวจสอบบัญชีเพิ่มเติมขึ้น ส่วนค่าสอบบัญชีของปี 2562 ที่กาหนดไว้จานวน 7.5
ล้านบาท นั้น หากไม่มีเนื้องานเพิม่ ขึ้นจากงานสอบบัญชีโดยทัว่ ไป ค่าสอบบัญชีก็จะไม่เกินวงเงินที่กาหนดเอาไว้
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ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ยังได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมอีกว่า หากพิจารณาย้อนกลับไปในอดีตในช่วงตั้งแต่กลางปี
2559 ที่ผา่ นมาที่บริ ษทั ฯไม่มีผสู ้ อบบัญชี ซีอีโอคนเก่าในยุคนั้นทั้ง 2 คน คือ ดร.ภูษณ : ดารงตาแหน่งซีอีโอ ช่วง SP
สิ งหาคม 2559 – 23 มกราคม 2560 ( 5 เดือนเศษ ) และ ดร.สุพรชัย : ดารงตาแหน่งซีอีโอ ตั้งแต่ 23 มกราคม – 31
กรกฎาคม (6 เดือนเศษ) ต่างก็ไม่สามารถหาผูส้ อบบัญชีมาทาการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั ฯได้ แต่เมื่อบริ ษทั ฯ ได้ซีอีโอคน
ใหม่ (นายพงศ์กวิน) เข้ามาบริ หารงานตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2560 เป็ นต้นมา ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง 2 เดือน ก็สามารถ
ติดต่อประสานงานและจัดหาให้บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีที่ข้ ึนทะเบียนกับ ก.ล.ต. ( บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด ) ให้เข้ามาเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ของบริ ษทั ได้ จนมีผลทาให้บริ ษทั ฯ สามารถนาเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตามกฎหมายได้ในที่สุด
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม
ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิการแต่งตั้ง
1)
นายสมคิด เตียตระกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรื อ
2)
นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรื อ
3)
นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรื อ
4)
นายนริ นทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593
แห่งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2562 พร้อมกับกาหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท ( เจ็ดล้านห้าแสนบาท ) ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยง
ปรากฎรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
115,604,848,261 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 87.7432
- ไม่เห็นด้วย 16,148,714,737 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.2567
รวม
131,753,562,998 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
729,183,677 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดจานวนกรรมการบริษัท ประจาปี 2562 ให้ มจี านวน 9 คน
นายดารงค์ ภูติภทั ร์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริ หารงานและการดาเนิ น
กิ จ การในนามของคณะกรรมการในฐานะที่ มีอ านาจและหน้าที่ ดาเนิ นกิ จการแทนบริ ษทั เพื่ อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และมติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเพื่อให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ผลประสิ ทธิ ภาพและสภาพคล่องมาก
ยิง่ ขึ้น กับทั้งเพื่อการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลง บริ ษทั ฯ จึงเห็นควรที่จะปรับลดจานวนกรรมการ จากเดิมที่มีอยู่ 11 คน คงเหลือ
จานวน 9 คน และเห็นสมควรเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดจานวนกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2562 ให้มีจานวน 9 คน
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ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิกาหนดจานวนกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2562 ให้มีจานวน 9 คน ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนน
เสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
114,756,822,689 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 87.7031
- ไม่เห็นด้วย 16,089,969,911 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.2968
รวม
130,846,792,600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
1,731,947,343 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี้
(1)
นายศักดา ศรี นิเวศน์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
(2)
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
กรรมการ
(3)
พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
กรรมการ
(4)
นายภูริช นานาวราทร
กรรมการ
เนื่องจากในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริ ษทั ตามกฎหมายของบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นในรอบปี ที่ผา่ นมา
ปรากฎว่า บุคคลในลาดับที่ (3) และ ลาดับที่ (4) มิได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เลยแม้แต่นอ้ ย เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการบริ ษทั ให้กิจการสามารถดาเนินต่อไปได้
ในนามของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้นาเสนอชื่อบุคคลเฉพาะในลาดับที่ (1) และ ลาดับที่ (2) ให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ได้พจิ ารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ส่ วนบุคคลใน
ลาดับที่ (3) และ ลาดับที่ (4) นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรไม่นาเสนอชื่อแต่ประการใด
อนึ่ง เพื่อให้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการกลับคืนไปสู่อานาจในการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ งและเป็ น
ธรรมต่อทุกฝ่ าย คณะกรรมการจึงขอเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูม้ ีสิทธิอานาจพิจารณาตัดสิ นใจในการใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้น ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งได้อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ เพื่ออนุวตั และให้เป็ นไปตามในวาระก่อน บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 คนข้างต้น เป็ นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบุคคลทีไ่ ด้ คะแนนเสียงสู งสุดตามลาดับลงมาจานวน
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2 ท่ าน และ ได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ตามกฎหมาย
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และ ประวัติการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าว ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. แนบท้ายหนังสื อเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 และบัตรลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งของบุคคลทั้ง 4 คน บริ ษทั ฯกาหนดบัตรลงคะแนนเป็ นบัตร
หมายเลข 8.1 หมายเลข 8.2 หมายเลข 8.3 และ หมายเลข 8.4 ตามลาดับ
ซึ่งในวาระนี้เป็ นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบตั ิตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ เป็ นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริษัทฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่ านทีม่ าประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ก็ตามโดยวิธีการ
และหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็ นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ ผูถ้ ือหุน้ ได้ขอแสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากในวาระที่ 7 ที่ผา่ นมาที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้มีมติอนุมตั ิให้มีกรรมการเหลือเพียง 9 คนแล้ว ซึ่งกรรมการครบกาหนดวาระคราวนี้มีจานวน 4 คน ดังนั้นจึงต้องเลือก
กลับเข้ามาใหม่เพียงแค่ 2 คน ตนเองจึงขอเสนอให้บริ ษทั ฯ นากรรมการที่ครบวาระเฉพาะเพียงชื่อตามบัตรหมายเลข 8.1
และ บัตรหมายเลข 8.2 จานวนเพียงแค่ 2 คนนี้เท่านั้นเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้ง ส่ วนบุคคลตามหมายเลข 8.3 และ
หมายเลข 8.4 ไม่ตอ้ งเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งแต่ประการใด
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้เรี ยนชี้แจงว่าเพื่อให้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็ นไปตามหลัก
ประชาธิปไตยอย่างเต็มที่และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย จึงเห็นควรให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4
คนข้างต้นได้ โดยบุคคลที่ได้คะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเพียงจานวน 2 ท่าน และ ได้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามกฎหมายต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ จึงได้
เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และนามาประมวลผลคะแนน
ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจานวน 4 ท่าน ได้คะแนนเสี ยง ดังนี้
(1)
นายศักดา ศรี นิเวศน์
- เห็นด้วย
114,213,482,644 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.6753
- ไม่เห็นด้วย
372,045,148 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.3246
รวม
114,585,527,792 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง 17,939,212,151 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
54,000,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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(2)
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
- เห็นด้วย
114,417,206,792 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 94.9280
- ไม่เห็นด้วย
6,113,290,768 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 5.0719
รวม
120,530,497,560 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง 12,048,064,510 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
177,873 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(3)
พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
- เห็นด้วย
7,384,999,566 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 5.7716
- ไม่เห็นด้วย 120,567,445,373 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 94.2283
รวม
127,952,444,939 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
4,626,295,004 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(4)
นายภูริช นานาวราทร
- เห็นด้วย
7,323,064,080 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 5.7041
- ไม่เห็นด้วย 121,058,494,528 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 94.2958
รวม
128,381,558,608 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
4,197,003,462 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
177,873 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
สรุ ปมติ : บุคคลผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในครั้งนี้ จานวน 2 คน
โดยเรี ยงตามลาดับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมา 2 ลาดับแรก และได้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน คือ
1. นายศักดา ศรีนิเวศน์
ได้ คะแนนเสียงข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 99.6753
2. นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
ได้ คะแนนเสียงข้ างมาก คิดเป็ นร้ อยละ 94.9280
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนั้น จึงมีผลทาให้ภายหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ณ ปั จจุบนั นี้ บริ ษทั ฯ จึงมีกรรมการ
ทั้งสิ้น จานวน 9 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายโกมล
จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ
2. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
รองประธานกรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเมธา
นายชัชวาลย์
นายดารงค์
นายอภิเชษฐ
พลโทเจด็จ
นายศักดา
นายพรเทพ

ธรรมวิหาร
ฮาสุวรรณกิจ
ภูติภทั ร์
ไพบูลย์พนั ธ์
ใจมัน่
ศรี นิเวศน์
อิฐโสภณพันธ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ / รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

กับทั้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร
ไม่ ได้ รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตามเดิม ด้วยเหตุดงั กล่าว พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช
นานาวราทร จึงหมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ และหลุดพ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามกฎหมายนับตั้งแต่วนั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดผลประโยชน์ ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562
นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้เรี ยนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อที่ 29 ที่กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณารายละเอียดการกาหนดผลประโยชน์ตอบ
แทนกรรมการบริ ษทั และ กรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 แล้ว จึงเห็นสมควรให้กาหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบาเหน็จกรรมการ ใน
วงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่ เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน) โดยกาหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

อัตราค่าตอบแทน* อัตราค่าตอบแทน*
(บาท)
(บาท)
ปี 2559
ปี 2560

อัตราค่าตอบแทน**
(บาท)
ปี 2561

อัตราค่าตอบแทน**
(บาท)
ปี 2562(ปี ที่เสนอ)

37,500
37,500
37,500

37,500
37,500
37,500

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

15,000
15,000

15,000
15,000

3,000
3,000

3,000
3,000
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หมายเหตุ* :
หมายเหตุ** :

1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อเดือน
1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ อนึ่ ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริ ษทั ฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ได้พิจารณาเมื่อ 3 ปี ที่ผา่ นมาย้อนหลัง ดังนี้
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท แต่มติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2560 มีมติไม่อนุมตั ิผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการฯ
ประจาปี ดังกล่าว
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 960,000 บาท
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ ประชุ มว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม อนุมตั ิให้กาหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562 อัน
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบาเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อปี
ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
114,730,825,672 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 86.5378
- ไม่เห็นด้วย 16,116,051,828 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.1558
- งดออกเสี ยง 1,731,862,443 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 1.3062
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ รวม
132,578,739,943 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องการจะออกวอร์ แรนต์ IEC-W3 เพื่อชดเชยให้ แก่ ผ้ถู ือวอร์ แรนต์ IEC-W2 ด้ วยเหตุทหี่ ลักทรัพย์
จดทะเบียนของบริษัทถูกขึน้ เครื่ องหมาย SP มาอย่ างยาวนาน และเนื่องจากวอร์ แรนต์ IEC-W2 จะหมดอายุลงใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เป็ นการล่วงหน้า ใน
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แล้ว ปรากฎว่ามีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ จานวนหนึ่งได้มีหนังสื อเสนอ
เรื่ องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยขอให้บริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณาออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อ วอร์แรนต์รุ่นใหม่ (IEC-W3) ขึ้นมาเพื่อชดเชยให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อวอร์
แรนต์รุ่นเดิม (IEC-W2) ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั ได้ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้น
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เครื่ องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั (Suspension : SP) มาตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2559 เป็ น
ต้นมาจนถึงปั จจุบนั และเนื่องจากวอร์แรนต์รุ่นเดิม (IEC-W2) จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนและส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีความเห็นให้
บรรจุเป็ นวาระการประชุมของผูถ้ ือหุน้ เอาไว้ในเบื้องต้นก่อน โดยวาระนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต. ว่า
บริ ษทั ฯ จะสามารถดาเนินการได้หรื อไม่อย่างไร เป็ นสาคัญนั้น
ต่อมาบริ ษทั ฯ จึงได้มีหนังสื อเพื่อขอหารื อต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นเกี่ยวกับการออก IEC-W3 เพื่อชดเชย
ให้แก่ผถู ้ ือ IEC-W2 โดยสานักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่า การออก IEC-W3 ให้แก่ผถู ้ ือ IEC-W2 จานวนกว่า 2
หมื่นรายนั้น เข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน ( Public Offering : PO ) บริ ษทั ฯ ต้องไม่อยูร่ ะหว่างค้างส่งงบการเงิน
และการเสนอขาย IEC-W2 ได้เสร็ จสมบูรณ์ไปแล้ว การออก IEC-W3 จึงถือเป็ นการออกเสนอขายในครั้งใหม่
ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุ ป การออกวอร์แรนต์ลกั ษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็ น PO โดยจะต้องไม่คา้ งส่งงบการเงิน
ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังค้างส่งงบการเงินอยู่ ดังนั้นจึงทาให้บริ ษทั ฯไม่สามารถที่จะดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวได้
ด้วยเหตุและผลดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องขออนุญาตถอนเรื่ องในวาระนี้ออกจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่สามารถจะนาวาระนี้มาพิจารณาได้
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ไม่มีผเู ้ สนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผถู ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและมีขอ้ เสนอแนะพอสรุ ป
ได้เป็ นข้อมูลโดยสังเขป ได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ สุภาพสตรี ท่านหนึ่งมิได้ขานของชื่อตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่ทาอยู่ ณ
ปั จจุบนั นี้ ยังเป็ นธุรกิจที่สามารถที่จะดาเนินกิจการอยูแ่ ละทากาไรให้แก่บริ ษทั หรื อไม่ (2) การฟ้องร้องทางคดีน้ นั เมื่อไร
คดีจะเสร็ จสิ้น (3) บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะหาช่องทางขยับขยายธุรกิจ หรื อหาธุรกิจใหม่ที่มีผลกาไรที่ดีหรื อไม่อย่างไร และ
(4) หากในอนาคตบริ ษทั ฯ มีกาไร บริ ษทั ฯมีแนวทางที่จะดาเนินการอย่างไร
นายพงค์ปณต ดิษฐปาน ผูถ้ ือหุน้ และ นายชณทัช ลีนุกลู ผูถ้ ือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ทั้งสองท่านต่างก็ได้สอบถามต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยข้อคาถามของบุคคลทั้งสองมีประด็นคาถามในแนวทางเดียวกันว่า ธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษทั ยังคงดารง
อยูไ่ ด้หรื อไม่อย่างไร และธุรกิจใหม่จะเป็ นธุรกิจประเภทใด
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่ที่ตนเองและกลุ่มผูบ้ ริ หารชุดใหม่
เข้ามาแก้ไขปั ญหาของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่อดีตผูบ้ ริ หารในยุคก่อน ๆ ได้ก่อเอาไว้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการทุจริ ตใน
โครงการต่าง ๆ ตามที่ถูกเผยแพร่ โดยข่าวของ ก.ล.ต. ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านก็ทราบดีอยูแ่ ล้ว ผูบ้ ริ หารชุดใหม่เมื่อเข้ามาบริ หาร
ก็พยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็ น และในขณะนั้นบริ ษทั ก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุ นแรงมาอย่าง
ต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ จึงได้แก้ปัญหาโดยได้ให้มีการเพิ่มทุนในครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้เงินเพิ่มทุนมากว่า
1,700 ล้านบาท แต่ก็ตอ้ งคืนเงินให้แก่ผจู ้ องซื้อหุน้ ไป เนื่องจากมีผไู ้ ม่หวังดีมาคัดค้านการจดทะเบียนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
ให้มีการเพิม่ ทุน ทาให้นายทะเบียนฯ ไม่รับจดทะเบียนให้แก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงต้องสูญเสี ยโอกาสที่จะนาเงินดังกล่าวมา
ใช้ในการแก้ไขปั ญหาการขาดสภาพคล่องของบริ ษทั พัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตของบริ ษทั ได้ จึงจาเป็ นต้องนา
เงินของตนมาให้บริ ษทั ฯ ได้กยู้ มื เพื่อบรรเทาเยียวยาสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั ให้ประคองตัวอยูไ่ ด้ไว้ก่อน ภายหลัง
ต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิ งหาคม 2561 นายทะเบียนฯ ได้ยกเลิกคาสัง่ เดิมมาเป็ นรับจดทะเบียนให้แก่บริ ษทั ฯ หลังจากนั้น
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จึงได้มีการเพิ่มทุนใหม่ครั้งที่สอง เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ได้เงินเพิม่ ทุนประมาณ 571 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จึงได้นาเงินเพิ่มทุน
บางส่วนไปใช้ชาระหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยลง และ ใช้ปรับปรุ งเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของเครื่ องจักรให้มีสมรรถนะการทางานที่ดีข้ นึ จนมีผลทาให้โรงไฟฟ้าของบริ ษทั มีกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และ
ธุรกิจ ณ ปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ สามารถดาเนินกิจการได้ดีข้ นึ เป็ นลาดับ
ส่วนในเรื่ องของการฟ้องร้องดาเนินคดีต่ออดีต
ผูบ้ ริ หาร ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ก็ได้ดาเนินคดีทางศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาต่ออดีตผูบ้ ริ หาร ซึ่งกาลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ในชั้นศาล และในบางส่วนก็เป็ นคดีที่ทางหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะสานักงาน ก.ล.ต. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) กาลังอยูร่ ะหว่างการสอบสวนและดาเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับอดีตผูบ้ ริ หารอยู่
ซึ่งการดาเนินการทาง
กฎหมายหรื อทางคดีไม่วา่ จะเป็ นโดยบริ ษทั ก็ตาม หรื อโดย ก.ล.ต. หรื อ โดย DSI ก็ตาม ก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
บริ ษทั ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และบริ ษทั ฯตระหนักดีวา่ ผูก้ ระทาความผิดทุจริ ตต่อบริ ษทั ฯ จะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั ฯ
ไม่มากก็นอ้ ย
ส่วนในด้านช่องทางและแนวทางในการหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศกั ยภาพที่จะทากาไรให้แก่บริ ษทั ฯ เพื่อมาช่วยเสริ ม
การดาเนินธุรกิจบริ ษทั ฯ นั้น เดิมในช่วงการเพิ่มทุนครั้งแรกที่ได้เงินเพิ่มทุนมากว่า 1,700 ล้านบาท โดย ณ ขณะนั้น
ตนเองกาลังจะขอเจรจาติดต่อทาบทามธุรกิจผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งตนเองศึกษาในเบื้องต้นแล้วว่าน่าเป็ นธุรกิจที่มีโอกาสที่
จะทากาไรให้แก่บริ ษทั ฯ ได้ เนื่องจากหากเรามีเทคโนโลยี ( Know How ) เป็ นของตนเองไม่ตอ้ งพึ่งพาการนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ก็จะทาให้สามารถลดต้นทุนในส่วนปั จจัยการผลิตนี้ไปได้มากพอสมควร แต่เนื่องจากเราติดปั ญหาไม่สามารถ
นาเงินเพิม่ ทุนในครั้งดังกล่าวมาใช้ได้ จึงทาให้การเจรจาติดต่อในธุรกิจดังกล่าวต้องยุติไปในที่สุด
แต่อย่างไรก็ตาม
ตนเองได้ศึกษาหาลู่ทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศกั ยภาพอยู่ 2 – 3 ตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นมีธุรกิจหนึ่งที่ตนเองได้เฝ้าศึกษามา
เป็ นเวลานานพอสมควรแล้ว จึงเห็นว่าน่าจะมีศกั ยภาพและเป็ นไปได้ในทางธุรกิจ แต่ ณ ขณะนี้คงต้องขออนุญาตที่จะยัง
ไม่เปิ ดเผยตัวธุรกิจดังกล่าว
ส่วนในกรณี คาถามที่วา่ กรณี ถา้ บริ ษทั ฯ มีกาไรแล้ว บริ ษทั ฯ มีแนวทางและนโยบายที่จะทาอย่างไรกับกาไรนั้น
ประธานกรรมการได้เรี ยนชี้แจงว่า ถ้าบริ ษทั ฯมีกาไร ก็จะต้องคืนผลกาไรไปเป็ นเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แต่ถึงแม้วา่ ใน
อนาคตบริ ษทั ฯ จะมีกาไรเพียงใดก็ตามก็ยงั ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังคงมียอดขาดทุน
สะสมคงค้างอยูเ่ ป็ นจานวนมากกว่า 1,800 ล้านบาท สมมุติวา่ หากบริ ษทั มีกาไรปี ละ 100 ล้านบาททุกปี ก็จะต้องใช้เวลา
ร่ วม 18 ปี จึงจะจ่ายเงินปั นผลได้ ดังนั้นจึงเห็นว่าหากจะให้สามารถจ่ายเงินปั นผลได้เร็ วยิง่ ขึ้น ในโอกาสข้างหน้าบริ ษทั ฯ
ควรที่จะมีการรวมพาร์ และลดพาร์ เพื่อเป็ นการล้างขาดทุนสะสมที่มีอยูจ่ านวนมากให้หมดสิ้นไป เมื่ออนาคตข้างหน้า
บริ ษทั มีกาไร ก็จะได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ในที่สุด
นายธนประเสริ ฐ ไพโรจน์พชร ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่าการลดพาร์ทาให้ผถู ้ ือหุน้ เจ็บตัวน้อยที่สุดและ
ปลอดภัยที่สุด
นายณัติพล จริ ยธรรมรัตน์ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นว่า การรวมพาร์และลดพาร์ ถ้าไปเจอจังหวะไม่ดี ก็จะทาให้
ผูถ้ ือหุน้ ขาดทุนจากการลดพาร์ได้ จึงขอให้ศึกษาและดูตวั อย่างของหุน้ บางตัวที่ผถู ้ ือหุน้ เกิดปั ญหาขาดทุนจากการลดพาร์
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นบางราย ได้แสดงความคิดเห็นว่า การรวม
พาร์และลดพาร์ เป็ นการแก้ไขปัญหาเรื่ องการล้างขาดทุนสะสมได้ดีที่สุด
นายธนประเสริ ฐ ไพโรจน์พชร ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯ จะออก IEC-W3 ชดเชยให้แก่ IEC-W2 หรื อจะออก IECW3 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้หรื อไม่

22

นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้เรี ยนชี้แจงว่าตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ออก IEC-W3 ชดเชยให้แก่ผถู ้ ือ IEC-W2 ได้
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงและนาแสดงสาเนาหนังสือของ ก.ล.ต.
ที่ตอบข้อหารื อมายังบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมได้พจิ ารณาดูผา่ นเครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ ว่าการออกวอร์ แรนต์ลกั ษณะดังกล่าวเข้า
ข่ายเป็ น PO โดยจะต้องไม่คา้ งส่งงบการเงิน ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังค้างส่งงบการเงินอยู่ ดังนั้นจึงทาให้บริ ษทั ฯไม่สามารถ
ที่จะดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวได้
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้แสดงความเห็นว่า ในเรื่ องของการรวมพาร์และลดพาร์เพื่อ
ประโยชน์ของการล้างขาดทุนสะสมนั้น ตนเองคาดว่า หากภายหลังจากงบการเงินงวดประจาปี 2560 และ/หรื อ งวด
ประจาปี 2561 แล้วเสร็ จ ก็อาจจะมีโอกาสและแนวโน้มที่จะนาเรื่ องการล้างขาดทุนสะสมให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ใน
ครั้งหน้าที่อาจจะมีข้ ึนในปลายปี 2562 นี้ ได้พิจารณากันในโอกาสต่อไป
ที่ประชุม ได้ดาเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิ ดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู ้
ถือหุน้
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ : เนื่ องจากระหว่างการดาเนิ นการประชุมมีผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม จึงทาให้จานวนหุ ้นที่ มา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจานวนหุ ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิ ดการประชุ ม ทั้งนี้ มีจานวนยอดของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 1,971 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้นได้ 132,655,779,007 หุ ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 53.2037 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(

ลงชื่อ

นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

( นายสมชัย วุฒิศาสตร์ )
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย
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)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.

ข้ อมูลประวัตขิ องกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระและเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ลาดับที่ 1
นายโกมล จึงรุ่งเรื องกิจ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่ วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งปัจจุบนั ในบริษัท IEC

: 68 ปี
: ไทย
: 26,279,649,778 หุน้ (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)
: ไม่มี
: กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการ
: กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการ

ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบันและ ประสบการณ์ ทางาน ( 5 ปี ย้ อนหลัง )
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ปี 2554 – ปั จจุบนั
: ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์, บริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ทีไ่ ม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ปี 2522 - ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการฝ่ ายบริ หาร, บริ ษทั ซัมมิทฟุตแวร์ จากัด
: ประธานกรรมการฝ่ ายบริ หาร, บริ ษทั ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ
คลับ จากัด (สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท)
: ประธานกรรมการฝ่ ายบริ หาร, บริ ษทั ไพน์เฮิร์สท วิลซ์ จากัด
: ประธานกรรมการฝ่ ายบริ หาร, บริ ษทั ซัมมิทสตาร์โฮม จากัด
: ประธานกรรมการฝ่ ายบริ หาร, บริ ษทั รวมใจพัฒนาความรู ้ จากัด
: มูลนิธิ รวมใจพัฒนา
: ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์, บริ ษทั ริ เวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่ แนลอุตสาหกรรมอาหาร จากัด
: ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์, บริ ษทั เชียงราย โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด
: ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์, บริ ษทั คลอลิเมอร จากัด
: ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์, บริ ษทั อกริ เฟร็ ช จากัด
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562
ประวัตกิ ารเข้ าเป็ นกรรมการบริษทั

: คณะกรรมการบริ ษทั จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 7 ครั้ง
: ได้รับการอนุมตั ิแต่งตั้งให้เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

24

ลาดับที่ 2
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์ พนั ธ์
อายุ
: 48 ปี
สั ญชาติ
: ไทย
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: 200,000,000 หุน้ (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
ปี 2558
: ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
ปี 2545
: ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ ( MBA ) มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ปี 2540
: ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2560
: Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 41/2017
DAP142/2017 สถาบันส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ปี 2560
: สมาชิกสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั
ตาแหน่ งปัจจุบันในบริษัท IEC
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบันและ
ประสบการณ์ ทางาน ( 5 ปี ย้ อนหลัง )
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ทีไ่ ม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ปี 2551 - ปัจจุบนั
: กรรมการ Highways Logistics Co., ltd.
ปี 2549 - 2551
: ผูบ้ ริ หาร UPS Worldwide logistics Co., ltd.
ปี 2548 - 2549
: ผูจ้ ดั การ Fritz Transport Co., ltd.
ปี 2543
: รองผูจ้ ดั การ บมจ.ทุนเท็กซ์ ปิ โตรเคมีคอล (ประเทศไทย)
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ มกรรมการในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริ ษทั จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 8 ครั้ง
ประวัติการเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
: ได้รับการอนุมตั ิแต่งตั้งให้เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
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ลาดับที่ 3
นายดารงค์ ภูติภัทร์
อายุ
สั ญชาติ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา

: 57 ปี
: ไทย
: ไม่มี (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)
: ไม่มี
: Bacchelor’s Degree Industrial Engineer, Institute of Technology
and Vocational Education, Thewes Bangkok.
: กรรมการ
: กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง
ตาแหน่ งปัจจุบันในบริษัท IEC
ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบันและ
ประสบการณ์ ทางาน ( 5 ปี ย้ อนหลัง )
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ปี 2556 – 2561
: ผูอ้ านวยการโรงงานและผูอ้ านวยการด้านเทคนิคและโครงการ,
บริ ษทั น้ าตาลครบุรี จากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมน้ าตาลและพลังงาน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ทีไ่ ม่ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
: ไม่มี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ มกรรมการในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดประชุม 8 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 4 ครั้ง
ประวัติการเข้ าเป็ นกรรมการบริษัท
: ได้รับการอนุมตั ิแต่งตั้งให้เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.

กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้

นายเมธา ธรรมวิหาร
อายุ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
สัดส่ วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ( IOD )
ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบันและ
ประสบการณ์ ทางาน ( 5 ปี ย้ อนหลัง )
ปี 2527 – ปั จจุบนั
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562
ประวัตกิ ารเข้ าเป็ นกรรมการบริษทั

: 62 ปี
: ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
: ไม่มี (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562)
: ไม่มี
: ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: ไม่มี

: หัวหน้าสานักงาน สานักกฎหมายอาทิตย์
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯจัดประชุม 8 ครั้ง
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
: ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในครั้งแรก
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และเมื่อครบกาหนดวาระ
กรรมการตามกฎหมาย ก็ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 และปี 2561 ให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
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ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหำชน)
( เฉพำะในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น )

สิ่งที่ส่งมำด้ วย 5.

หมวดที่ 4 คณะกรรมกำร
ข้ อ 13. ให้ มีคณะกรรมการของบริ ษัทมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้ อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ
้
ให้ นบั ว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 15. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
หมวดที่ 5 กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อกันทา
หนังสือโดยระบุเหตุผล
และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ โดยชัดเจนขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อ
พิจารณา รวมทังความเห็
้
นของกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันต้
้ องอยู่ในท้ องที่
อันเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียงกับที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ และสานักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่น
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ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้ องมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ น
องค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วม
การประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอั นระงับ
ไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบ หรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ
มอบฉันทะจะต้ องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ประชุม
ข้ อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ เท่า
จานวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ เว้ นแต่กรณี ที่บริ ษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกาหนดให้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้น
สามัญ
ข้ อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมากิจการของบริ ษัทได้ จดั การ
ไป
(2) พิจารณา และอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เขียนที่.......................................................................
วันที่.......................เดือน..................................พ.ศ.......................
(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………................…………………..สัญชาติ.....................................
อยู่บ้านเลขที.่ ................................ถนน...............................................................ตาบล/แขวง..................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย์............................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้น...........................................หุ้น
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
............................................................................................................................อายุ......................ปี
อยู่บ้านเลขที.่ ................................ถนน...............................................................ตาบล/แขวง..................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..........................................................................รหัสไปรษณีย์.......................หรื อ
(2)
............................................................................................................................อายุ......................ปี
อยู่บ้านเลขที.่ ................................ถนน...............................................................ตาบล/แขวง..................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..........................................................................รหัสไปรษณีย์.......................หรื อ
(3)
............................................................................................................................อายุ......................ปี
อยู่บ้านเลขที.่ ................................ถนน...............................................................ตาบล/แขวง..................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..........................................................................รหัสไปรษณีย์.......................หรื อ
(4) นายเมธา ธรรมวิหาร (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 109/102 ซอยลาดพร้ าว 18 ถนนลาดพร้ าว แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว
สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชัน้ 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หรื อที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(....................................................................................)
ลงชื่อ ...................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................................)
ลงชื่อ ...................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................................)
ลงชื่อ ...................................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่..................................................................................................
วันที่.............................เดือน...............................................พ.ศ..........................................
(1) ข้ ำพเจ้ ำ………………………………………...................…………………………………..สัญชำติ.......................................................
อยูบ่ ้ ำนเลขที่.................................ถนน..........................................................................ตำบล/แขวง..............................................................................
อำเภอ/เขต...............................................................จังหวัด....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จำกัด (มหำชน)
จำนวนหุ้น...........................................หุ้น
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)

...........................................................................................................................................อำยุ.........................ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ตำบล/แขวง..........................................................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................หรื อ
(2)

.....................…....................................................................................................................อำยุ........................ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ตำบล/แขวง..........................................................................
อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................หรื อ
(3)

............................................................................................................................................อำยุ......................ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ตำบล/แขวง..........................................................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.์ ............................................หรื อ
(4)

นำยเมธำ ธรรมวิหำร

(กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ)

อำยุ 62 ปี

อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 109/102 ซอยลำดพร้ ำว 18 ถนนลำดพร้ ำว แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพือ่ เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันเสำร์ ที่ 25 มกรำคม 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้ องกอล์ฟวิวบอลรูม อำคำรกอล์ฟวิว
สนำมกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชัน้ 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
หรื อทีจ่ ะพึงเลือ่ น ไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ ื่นด้ วย
(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่ อง รั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
วาระนีเ้ ป็ นเพียงวาระเพื่อรั บทราบเท่ านัน้ จึงไม่ ต้องใช้ เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561-2563
ของบริ ษทั และกาหนดค่ าตอบแทนค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561-2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
กำรแต่งตั ้งกรรมกำรรำยบุคคล
ชือ่ กรรมกำร นำย โกมล จึงรุ่งเรื องกิจ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชือ่ กรรมกำร นำย อภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
เห็นด้ วย
ชือ่ กรรมกำร นำย ดำรงค์ ภูตภิ ทั ร์
เห็นด้ วย

วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดผลประโยชน์ ตอบแทนกรรมการบริ ษทั และ กรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตำมทีร่ ะบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทขี่ ้ ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทที่ ปี่ ระชุมมีกำร
พิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องทีร่ ะบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีทมี่ ีกำรแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิม่ เติมข้ อเท็จจริ ง
ประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร

กิจกำรใดทีผ่ ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่ในกรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมทีข่ ้ ำพเจ้ ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
ลงชือ่ ......................................................................................
ผู้มอบฉันทะ
(.................................................................................)
ลงชือ่ ......................................................................................
ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................................)
ลงชือ่ ......................................................................................
ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................................)
ลงชือ่ ......................................................................................
ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพือ่ แยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตั ้งกรรมกำรทังชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
3. ในกรณีทมี่ ีวำระทีจ่ ะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีร่ ะบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ

ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว
สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชัน้ 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิ น ตาบลคลองหนึง่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีหรือจะพึงเลือ่ นไปในวันเวลาและสถานทีอ่ ื่น
...................................................................................................................................

วาระที่................ เรื่ อง .....................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่................ เรื่ อง .....................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่................ เรื่ อง .....................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่................ เรื่ อง .....................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่................ เรื่ อง .....................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่................ เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................................
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................................
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....................................................................................................................................................
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7.
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น
หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ี่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ู ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรกาหนดให้ มี
การตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี ้
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น ซึง่ ปรากฎรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน, บัตร
ข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรตาม (ก) และบัตรประจาตัว ซึง่ ปรากฎรู ปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น
บัตรประจาตัวประชาชน, บัตรข้ าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้ อมสาเนาบัตร ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางตาม (ก) และบัตรประจาตัว ซึง่ ปรากฎรู ปถ่ายและยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน, บัตรข้ าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมสาเนาบัตร ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข) สาเนาบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(ค) บัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
(ข) สาเนาบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(ค) บัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
หมายเหตุ : (1) ในกรณีของสาเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้ องมีการลงนาม พร้ อมประทับตราสาคัญ (ถ้ ามี) รับรอง
ความถูกต้ องด้ วย
(2) ในกรณีเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารี พับบลิค
หรื อ วิธี Notarized โดยมีอายุการรับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้
ตัง้ แต่ เวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ ท่ ี 25 มกราคม 2563และบริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนันเพื
้ ่อ
ความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ ม การลงทะเบียนที่มี
บาร์ โค้ ด ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบี ยนในวันประชุมด้ วย
1. กรณีมาด้ วยตนเอง
1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด พร้ อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ ใน
การแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุม
1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณีรับมอบฉันทะ
2.1 วิธีการมอบฉันทะ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ทา่ นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯได้
2.1.2 ผู้ถื อ หุ้น ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจ านวนหุ้น ให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะหลายคน เพื่ อ แยกการ
ลงคะแนนได้
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ 3 แบบ (แบบ ก ข และ
ค) ไว้ บนหน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.iec.co.th ฉะนัน้ ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ
จากเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ ตามแต่กรณีดงั นี ้
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็ นแบบทัว่ ไปที่ง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ มีรายละเอียด
ของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสารและยื่นเอกสารดังนี ้
2.2.1 แบบฟอร์ มการลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ ด พร้ อมแบบหนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบ
หนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านันซึ
้ ง่ ได้ กรอกข้ อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อ
2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุม ตามแต่กรณี
2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้ อ 2.2 ข้ างต้ นที่ผา่ นการตรวจแล้ ว
2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

หลักเกณฑ์ การใช้ สิทธิลงคะแนนเสียง
องค์ ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
หลักเกณฑ์ การออกเสียงลงคะแนน
ก. วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้ กระทาโดยเปิ ดเผย และให้ นบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึง่ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับ
มอบฉันทะ จะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ที่ออกเสียงลงคะแนนประเภท ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เมื่อได้ ลงมติในใบ
ลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ ว ให้ ยกมือขึ ้น โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่เดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนัน้
จากนัน้
ก็จะทาการประมวลผลคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทังหมดที
้
่มาประชุมในช่วงวาระนัน้ ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกด้ วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และ คะแนนเสียง
งดออกเสียงรวมกัน ให้ ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และเมื่อการประมวลผลคะแนนในวาระนันเสร็
้ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ก็จะประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบในแต่ละวาระต่อไป
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลง
คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อ
ระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร
ข. วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือ กตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

สาหรับ ในวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิอ อกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ เป็ นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนไป
ในวาระเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้ าร่ วมประชุม ทังที
้ ่
ลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ก็ตามทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามนโยบายการส่งเสริ มการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัท กาหนดไว้ แตกต่างจากกรณี ปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนด โดยประธานที่ประชุม หรื อผู้ดาเนินการประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมได้ รับ
ทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

แผนทีต่ ้ังสนามกอล์ฟไพน์ เฮิร์สท (สถานทีจ่ ัดประชุม)
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