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ที่ สกอ. 001 / 2563 
         3 มกราคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code 
3. ข้อมลูประวตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระและให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้ให้ด ารง

ต าแหนง่อกีวาระหนึง่  
4. กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ  ( แบบ ก.  และ  แบบ ข. )   
7. เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
8. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและหลกัเกณฑ์การใช้สทิธิลงคะแนนเสยีง  
9. แผนท่ีที่ตัง้สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท  ( สถานท่ีจดัประชมุ ) 

 
  

 ด้วย คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)  ได้ก าหนดนดัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม  อาคารกอล์ฟววิ  สนาม
กอล์ฟไพน์เฮิร์สท  ชัน้ 8  เลขที่ 146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี
(ลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชมุเร่ิมตัง้แตเ่วลา 8.00 น.)  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30  เมษายน   
2562 โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1. ซึง่บริษัทฯได้เผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตัง้แต่วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุเนื่องจากได้บนัทกึถกูต้องตรงตามมติที่ 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562  
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
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วาระที่ 2  รับทราบการผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562    

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเทา่นัน้ จึงไมต้่องใช้เสยีง 
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติ งบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อที่ 39 ก าหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชี 2560 ของบริษัทฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561  

ประจ าปี 2562 และ ประจ าปี 2563  
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และ
ข้อบงัคบับริษัทฯข้อที่ 36 ก าหนดให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรแต่งตัง้ให้ นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 
7326  หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10356 แหง่บริษัท เอ็นพีเอส สยาม 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 
2561  ประจ าปี 2562  และ ประจ าปี 2563   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และข้อบงัคบั
บริษัทฯข้อที่ 15 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้   
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ความเห็นคณะกรรมการ: ในปี 2563 มีกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ จ านวน 3 คน ได้แก่  
(1) นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ   
(2) นายอภิเชษฐ  ไพบลูย์พนัธ์  กรรมการ  / กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 (3) นายด ารงค์  ภตูิภทัร์  กรรมการ   
  
บริษัทฯ เหน็สมควรให้น าเสนอช่ือบคุคลทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว ซึง่เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท   ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการให้
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ ประวตัิ
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทัง้ 3 คนดงักลา่ว ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย  3. 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    

ประจ าปี 2563  
หลักการและเหตุผล:ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90และข้อบงัคบับริษัทฯ
ข้อที่ 29 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบงัคับของบริษัท    ในกรณีที่ข้อบังคบัของ
บริษัทมิได้ก าหนดไว้  การจ่ายคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ าปี 2563  อนัได้แก่ คา่เบีย้ประชมุกรรมการ   เงินบ าเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกนัทัง้สิน้
ไมเ่กิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  โดยก าหนดให้จ่ายคา่ตอบแทน ตามรายละเอยีดดงันี ้                                       

ต าแหนง่ อตัราคา่ตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2561 

อตัราคา่ตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2562 

อตัราคา่ตอบแทน*
(บาท) 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบริษัท 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 

 
หมายเหต*ุ : คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ ตอ่ครัง้ทีเ่ข้าประชมุ    
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อนึง่ อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดตีของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ 
หุ้นประจ าปีได้พิจารณาเมื่อ 2 ปี ที่ผา่นมาย้อนหลงั ดงันี ้ 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      960,000  บาท  
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      800,000  บาท  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ตามมาตรา 90 วรรคสอง  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 

อนึง่ บริษัทฯ ก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563) ในวนัท่ี 3 มกราคม  2563    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน           
โดยในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน      ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์
บาร์โค้ด (Registration Form)   มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ) ตาม
ความประสงค์  ทัง้นีจ้ะต้องยื่นแสดงเอกสาร  หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น  หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7.  

หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่าน
สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้  โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉนัทะจาก
ทา่นได้ คือ นายเมธา ธรรมวิหาร  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   ดงัมีรายช่ือตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาท้ายหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ หรือจะใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้  ( แบบ ค. (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นีใ้ช้ส าหรับ Custodian เทา่นัน้ )    

ทัง้นี ้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ดงักลา่วภายในวนัพธุที่  22 มกราคม 2563 หรือ ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วต่อ
พนกังานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ      ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและ
หลกัฐานตามรายการที่ปรากฏในสง่ที่สง่มาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนและ
หลกัเกณฑ์การใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8. 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9.   
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

     
   ( นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ) 

                                    ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ 

1. โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ทัง้ 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  ท่ี www.iec.co.th  ฉะนัน้ ทา่นสามารถดาวน์โหลด หนงัสอืมอบฉนัทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ 

2. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัคืนลว่งหน้าได้ที่ 
เลขานกุารบริษัท  
บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชัน้ท่ี  9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   
กรุงเทพมหานคร  10400 

3. การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563   จะด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  ในกรณีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  
โปรดน าลา่มผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู 

4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  เป็นการลว่งหน้า 
ในระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562  ถึงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 แล้ว    
 
 

http://www.iec.co.th/
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   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 30 เมษายน  2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพ  เลขท่ี 296  ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร     
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ส าหรับขอ้มูลตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดก้ าหนดวนั 
Record Date  คือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562   บริษทัฯ มีจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 249,335,778,122 หุน้  

ทั้งน้ี  ขณะท่ีประธานท่ีประชุมไดด้ าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 13.30 น. ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะมาประชุมจ านวน  1,759 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  100,617,260,554  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 40.3541  ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน  249,335,778,122 หุน้    
 
เร่ิมการประชุม 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  13.30 น. และไดแ้นะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละ

ท่านต่อผูถื้อหุน้  ดงัน้ี  
กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ    ประธานกรรมการ  
2. นายสนัติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ  รองประธานกรรมการ  
3. นายเมธา  ธรรมวหิาร  กรรมการ   และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายศกัดา  ศรีนิเวศน์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายชชัวาลย ์ ฮาสุวรรณกิจ  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
6. พลโทเจด็จ  ใจมัน่   กรรมการ 
7. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
8. นายด ารงค ์ ภูติภทัร์  กรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
9. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ ์  กรรมการ และ รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
กรรมการท่ีไม่มาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1.         พลโทวฒันา เพช็รมงคล                       กรรมการ 
2.         นายภูริช นานาวราทร                           กรรมการ 
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ในล าดบัถดัไป ประธานท่ีประชุม ไดม้อบหมายใหน้ายสมชยั  วฒิุศาสตร์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย กล่าว 
ช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน 

นายสมชยั วฒิุศาสตร์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวา่ การประชุมในวนัน้ี  ไดมี้บริษทั  
แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั โดยนายสมคิด  เตียตระกลู    ซ่ึงเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ ไดใ้หเ้กียรติมาเขา้ร่วมประชุม 
ในคร้ังน้ีดว้ย    และนายสมชยั วฒิุศาสตร์  ยงัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 
และการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้      นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บทราบโดยวธีิทางไปรษณียล์งทะเบียน  และ โฆษณาขอ้ความหนงัสือเชิญ 
ประชุมโดยทางหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้นั้น  บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญ 
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวลงในเวบไซตข์องบริษทัฯ  ท่ี  www.iec.co.th  เป็นการล่วงหนา้แลว้  โดย 
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  นั้น  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือ 
วนัท่ี 6 มีนาคม 2562 ท่ีผา่นมา   ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการรับทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ 
นกัลงทุนผูส้นใจทุกท่านไดรั้บทราบโดยทัว่ไปไดอี้กทางหน่ึงดว้ย   

การประชุมในคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดว้า่จา้งทนายความอิสระ  คือนายพีระวิทย ์ สอาดโฉม  มาท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางท่ี
เป็นอิสระ หรือ Inspector  เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม    และนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้ง บริษทั อินเวนทเ์ทค 
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่บริษทัจดทะเบียนชั้นน าต่าง ๆ  หลายบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์  มาเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการรับ
ลงทะเบียนเขา้ประชุม  และการประมวลผลนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมใหแ้ก่บริษทัฯ ดว้ย     ทั้งน้ี เพ่ือให้การ
ประชุมด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้งแม่นย  า และรวดเร็ว 

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

1. ในกรณีวาระทัว่ไป ท่ีไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ    ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะ
กรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแลว้ ให้ยกมือข้ึน  โดยจะมี
เจ้าหน้าท่ีเดินเขา้ไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นคนนั้น    กรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นยกมือจะถือว่าผูถื้อหุ้นคนนั้น ๆ มีมติ
เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ   จากนั้นก็จะท าการประมวลผลคะแนน   โดยบริษทัฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่
เห็นชอบดว้ย  หรืองดออกเสียง  หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  และประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบในแต่ละวาระ  

2. เฉพาะในกรณีวาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระท่ี 8.) นั้น  บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ
ออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้    โดยบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมา
ประชุม   ทั้งที่ลงคะแนน    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   หรือ งดออกเสียง ก็ตาม   ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามนโยบายการ

http://www.iec.co.th/
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ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และเม่ือไดมี้การออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแลว้   ประธานท่ีประชุม  
หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระน้ีใหท่ี้ประชุมไดท้ราบต่อไป     

โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น  จะใชเ้วลาวาระ
ละ 3 นาที โดยประมาณ    ทั้งน้ี ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดฟังอาณติัสญัญาณจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ย  

อน่ึงหากตอ้งใชเ้วลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุม  หรือผูท่ี้ด าเนินการ
ประชุมอาจขออนุญาตท่ีประชุมแจง้ผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปก็ได ้

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

อน่ึง ในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหเ้ป็นมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี  เป็นดงัน้ี    
- ในวาระท่ี 1 , วาระท่ี 3 , วาระท่ี 5 , วาระท่ี 6 , วาระท่ี 7 และ วาระท่ี 8  นั้น  ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์
- ในวาระท่ี 9 ซ่ึงเป็นเร่ืองการอนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตามกฎหมายนั้น  ใหใ้ชค้ะแนนเสียง 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเป็นเกณฑ ์
- ส่วนในวาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นเร่ืองการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561  อนั 

เป็นเพียงวาระเพ่ือรับทราบเท่านั้น    วาระท่ี 2 น้ีจึงไม่ตอ้งใชเ้สียงลงคะแนนแต่อยา่งใด  
 

ต่อจากนั้น นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานท่ีประชุม เป็นผูด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม   ดงัน้ี   
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2561 
 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานท่ีประชุม  ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561   ซ่ึงปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ท่ีได้
จดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

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

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมนั้นถูกตอ้งครบถว้นจึงมีมติเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน 
2561  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย          118,681,808,867 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9567 
 -   ไม่เห็นดว้ย               51,333,333   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0432 
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      รวม             118,733,142,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง   1,717,344,861 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561    
 

นายด ารงค์  ภูติภทัร์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  และ ฝ่ายจดัการ ไดร้ายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา ใหท่ี้ประชุมทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึง
ได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  พร้อมกับได้น าเสนอขอ้มูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  
ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา  ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ  โดยสรุป
พอสงัเขป ดงัน้ี 

 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ บริษทั จีเดค จ ากดั     
ปี 2561  มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 3.39 Mw   เม่ือเทียบกบัปี 2560  , 2559  และ 2558   มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 

เฉล่ีย 3.50 Mw  ,  3.56 Mw  และ  2.58 Mw  ตามล าดบั 
 Q4 ปี 2561 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 3.1 Mw   เม่ือเทียบกบั Q1 ปี 2562 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 4.5 Mw  ซ่ึงมี
อตัราเพ่ิมข้ึน 31 % 
  Q1 ปี 2561 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 3.1 Mw   เม่ือเทียบกบั Q1 ปี 2562 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 4.5 Mw  ซ่ึง
มีอตัราเพ่ิมข้ึน 31 % 

 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1  จ ากดั  
ปี 2561  มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 7.03 Mw   เม่ือเทียบกบัปี 2560  , 2559  และ 2558   มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 

เฉล่ีย 6.91 Mw  ,  6.20 Mw  และ  6.23 Mw   ตามล าดบั 
Q4 ปี 2561 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 6.1 Mw   เม่ือเทียบกบั Q1 ปี 2562 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 7.9 Mw  ซ่ึง 

มีอตัราเพ่ิมข้ึน 22.8 % 
Q1 ปี 2561 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 7.4 Mw   เม่ือเทียบกบั Q1 ปี 2562 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 7.9 Mw  ซ่ึงมี

อตัราเพ่ิมข้ึน 6.3 % 
 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั   โครงการท่ี อ.แม่แตง   จ.เชียงใหม่  

ปี 2561  มียอดการขายไฟฟ้าเฉล่ีย (หน่วย/เดือน)  248,332     เม่ือเทียบกบัปี 2560  , 2559  และ 2558   มียอดการ 
ขายไฟฟ้าเฉล่ีย (หน่วย/เดือน)  261,822   ,    273,924   และ 291,853   ตามล าดบั    

Q4 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉล่ีย (หน่วย/เดือน)  270,833     เม่ือเทียบกบั Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้า 
เฉล่ีย (หน่วย/เดือน) 291,435  ซ่ึงมีอตัราเพ่ิมข้ึน 7 %  

 Q1 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉล่ีย (หน่วย/เดือน)  281,948     เม่ือเทียบกบั Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้า
เฉล่ีย (หน่วย/เดือน) 291,435  ซ่ึงมีอตัราเพ่ิมข้ึน 3.3 % 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ บริษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั   โครงการท่ี อ.แม่ทา   จ.ล าพนู  
ปี 2561  มียอดการขายไฟฟ้าเฉล่ีย (หน่วย/เดือน)  273,618     เม่ือเทียบกบัปี 2560  , 2559  และ 2558   มียอดการ 
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ขายไฟฟ้าเฉล่ีย (หน่วย/เดือน)  284,547   ,    293,808   และ 313,358   ตามล าดบั    
Q4 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉล่ีย (หน่วย/เดือน)  260,593     เม่ือเทียบกบั Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้า 

เฉล่ีย (หน่วย/เดือน) 299,336  ซ่ึงมีอตัราเพ่ิมข้ึน 12.9 %  
 Q1 ปี 2561 มียอดการขายไฟฟ้าเฉล่ีย (หน่วย/เดือน)  296,900     เม่ือเทียบกบั Q1 ปี 2562 มียอดการขายไฟฟ้า

เฉล่ีย (หน่วย/เดือน) 299,336  ซ่ึงมีอตัราเพ่ิมข้ึน 0.8 % 
 ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT)  

โดยธุรกิจ ICT  ของบริษทัฯ  มีงานพฒันาระบบและบ ารุงรักษาระบบท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการในปัจจุบนั  โดย 
ส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีให้บริการในโครงการต่าง ๆ แก่ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) (CAT)  ไดแ้ก่โครงการ
จดัท าระบบบูรณาการการรับช าระค่าใชบ้ริการ   โครงการจา้งพฒันาระบบส ารองส าหรับ OM Unified    โครงการจา้ง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ Integrated Billing and Customer Services System (ปีท่ี5)   และ งานโครงการอ่ืน ๆ  
เป็นตน้    โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกนัประมาณ  123 ลา้นบาทเศษ     

นายอรรพล  อุดมวนิช   ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามวา่งานธุรกิจ ICT ของบริษทัฯ  ท่ีท าให้แก่ CAT มีลกัษณะงานเป็น
อยา่งไร  มีตน้ทุนและก าไรส่วนต่าง ( มาร์จ้ิน ) ประมาณก่ีเปอร์เซนต ์ 

นายด ารงค ์ ภูติภทัร์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่  ลกัษณะงาน ICT ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็น
งานบริการวางระบบ และ ดูแลรักษาระบบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งระบบ ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์  โครงสร้างระบบ  
งานวางระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ และงานพฒันาระบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้    ส่วนมาร์จ้ิน ณ ปัจจุบนัก็
จะอยูใ่นช่วงประมาณ   20 %  ถึง  25 %       
 นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของ
บริษทัในรอบปี 2560 – 2561 ท่ีผา่นมาใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ โดยสรุปดงัน้ี  บริษทัฯ ไดมี้การขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560    โดยจดัสรรเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนใน
ระหวา่งวนัท่ี 23-29 พฤศจิกายน 2560   และมีผูถื้อหุ้นเดิมสนใจจองซ้ือจ านวน 2,070 คน  คิดเป็นเงิน 1,702 ลา้นบาทเศษ   
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561   นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไม่รับจดทะเบียนมติท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  เน่ืองจากมีกลุ่มผูถื้อหุน้บางรายไดค้ดัคา้นการจดทะเบียนของบริษทัฯ   ท าให้การเพ่ิมทนุใน
คร้ังดงักล่าวบริษทัฯ จึงไดคื้นเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจ านวน 1,702 ลา้นบาทเศษ คืนใหแ้ก่ผูจ้องหุ้นทุกราย   ทั้งน้ี บริษทั
จึงไดใ้ชสิ้ทธิยืน่อุทธรณ์คดัคา้นค าสัง่นายทะเบียนฯ ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ตามกฎหมาย  ต่อมารัฐมนตรีฯ จึง
ไดมี้ค าวินิจฉัยให้เพิกถอนค าสั่งนายทะเบียน  จนในท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561  นายทะเบียนจึงรับจดทะเบียนมติท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนใหม่อีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 8 -12 ตุลาคม 2561 
โดยในคร้ังหลงัน้ี มีผูถื้อหุน้เดิมสนใจจองซ้ือจ านวน 1,347  คน คิดเป็นเงิน 571 ลา้นบาทเศษ    โดยบริษทัฯ ไดน้ าเงินท่ีได้
จากการเพ่ิมทุนไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ไดแ้ก่  น าไปใชส้ะสางหน้ีคา้งช าระต่อสถาบนั
การเงิน   ใชป้รับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร  และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ    โดยถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561  ไดใ้ชเ้งินจากการเพ่ิมทุนไปแลว้คิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 279 ลา้นบาทเศษ   

นายด ารงค ์ ภูติภทัร์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และ นายสมชยั  วฒิุศาสตร์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย ได้
ร่วมกนัรายงานสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินคดีทางกฎหมายกบัอดีตผูบ้ริหาร  และ รวมถึงรายงานสรุปขอ้มูลคดีท่ีบริษทัได้
ใชสิ้ทธิฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องเป็นคดีต่าง ๆ  ท่ีส าคญั ๆ ใหแ้ก่ท่ีประชุมไดรั้บทราบ  
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีเป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น  วาระน้ีจึงไม่ตอ้งใชเ้สียง
ลงคะแนนแต่อยา่งใด 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษทัในรอบปี 2561  
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุล  และ บัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 
นายด ารงค ์  ภูติภทัร์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่      ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไร

ขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   โดยนายสมคิด เตียตระกลู   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785  แห่ง บริษทั  แกรนท ์ธอนตนั  จ ากดั   และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ายงานงบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   กล่าวโดยสรุป ดงัน้ี  
 งบรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี  

 สินทรัพยร์วม ปี  2559  จ านวน 3,065.24 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2558 จ านวน 4,458.87 ลา้นบาท  มี 
จ านวนลดลง 1,393.63 ลา้นบาท หรือ 31.26 %  

 หน้ีสินรวม ปี 2559 จ านวน  1,082.75 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 จ านวน 1,118.65 ลา้นบาท มีจ านวน 
ลดลง  35.9  ลา้นบาท หรือ  3.21 %  

 มีรายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ ปี 2559 จ านวน  462.75 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2558 จ านวน  
338.64 ลา้นบาท มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 124.11  ลา้นบาท  หรือ  36.65 % 

 มีรายไดอ่ื้น ปี 2559  จ านวน 44.80 ลา้นบาท   เม่ือเทียบกบัปี 2558  จ านวน  21.08 ลา้นบาท   มีจ านวน 
เพ่ิมข้ึน 23.72  ลา้นบาท   หรือ  112.52 % 

 มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ ปี 2559  จ านวน  1,925.40  ลา้นบาท  เม่ือ 
เทียบกบัปี 2558  จ านวน  320.41  ลา้นบาท  มีจ านวนเพ่ิมข้ึน  1,604.99 ลา้นบาท  หรือ 501 % 

 โดยในส่วนของผลประกอบการ เป็นดงัน้ี   ส าหรับปี 2559  มีผลขาดทุน จ านวน 1,686.61 ลา้นบาท     
เม่ือเทียบกบัปี 2558 มีผลขาดทุน 39.04 ลา้นบาท     มีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึน  1,647.57 ลา้นบาท    ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจาก
การดอ้ยค่าสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน    

    ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  หรืองบเด่ียว นั้น มีดงัน้ี 
 บริษทัฯ  มีผลขาดทุน ส าหรับปี 2559  จ านวน  2,254.86  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2558   มีผลก าไร  

25.72 ลา้นบาท  มีผลขาดทุนเพ่ิมข้ึน 2,280.58 ลา้นบาท  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์และดอ้ยค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 
นายอรรพล  อุดมวนิช   ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่าการดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจ านวนมากนั้น  เป็นการดอ้ยค่า

อะไรบา้ง  
นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ตามท่ีปรากฎในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ประจ าปี 2559   พร้อมกบัไดน้ าเสนอขอ้มูลและฉายภาพ Power Point ผ่าน
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  ประกอบการรายงานช้ีแจงเร่ืองการดอ้ยค่าฯ   โดยสรุปพอสงัเขป ดงัน้ี     
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การดอ้ยค่าจากงบการเงินปี 2559 ( งบการเงินรวม )  มีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวน 1,220  ลา้นบาทเศษ  แยก
เป็น 5 รายการ  โดยการดอ้ยค่าตวัหลกั ๆ  3 รายการ จะประกอบไปดว้ย  (1)  การขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย   จ านวน 510 ลา้นบาทเศษ  (2) การขาดทุนจาการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ช้
ด าเนินงาน ของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย   จ านวน 669 ลา้นบาทเศษ   และ (3) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพย์
ของบริษทัฯ (อาทิเช่นโครงการท่ี ต.หนองอิรุณ อ.บา้นบึง จ. ชลบุรี )  จ านวน 32 ลา้นบาทเศษ  เป็นตน้  

โดยตามรายการท่ี (1)  การขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 510 ลา้นบาทเศษ นั้น  จะประกอบไปดว้ย  (1.1) ดอ้ยค่า
ของโรงไฟฟ้าสระแกว้  จ านวน 329 ลา้นบาทเศษ    (1.2) ดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้าแม่ทาแม่แตง  จ านวน 130 ลา้นบาทเศษ   
(1.3) ดอ้ยค่าของงานระหวา่งก่อสร้างของบริษทัฯ  จ านวน 34 ลา้นบาทเศษ   เป็นตน้   

นายสถาพร  โคธีรานุรักษ ์  ผูถื้อหุ้น  ไดส้อบถามวา่ในงบการเงินงวดประจ าปี 2559   ผูส้อบบญัชีไดร้ายงานการ
สอบบญัชีเป็นรายงานประเภทใด   และ ผูส้อบบญัชีไดมี้ Key Audit Matter ในเร่ืองใดบา้ง  

นายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ รายงานการ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีเป็นประเภทรายงานท่ีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน     และ เน่ืองจากถา้เป็นรายงานประเภทท่ี
ไม่แสดงความเห็นแลว้ ตามมาตรฐานการบญัชีจึงไม่สามารถระบุเร่ือง Key Audit Matter  ได ้   

นางนิตยา บุญนิรันดร์  ผูถื้อหุ้น ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า  ผูส้อบบญัชีน่าจะออกรายงานเป็นประเภทรายงานท่ี
แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข โดยในบางรายการของงบการเงินท่ีมียงัมีประเด็นอยู่ ผูส้อบบญัชีก็แสดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขไป  โดยส่วนตวัเห็นวา่ไม่ควรจะเป็นกรณีไม่แสดงความเห็นตอ่งบการเงิน  

นายสมคิด  เตียตระกลู ผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   เน่ืองจากงบ
การเงินปี 2559 ของบริษทัฯ  เป็นขอ้มูลทางบญัชีและการเงินในอดีตท่ีล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแลว้  ผูส้อบบญัชี
เพ่ิงจะไดรั้บการแต่งตั้งในภายหลงั  และเอกสารหลกัฐานบางรายการของบริษทัยงัคงถูกหน่วยงานราชการยึดหรืออายดัไว้
อยู ่ และมีประเด็นท่ีมีสาระส าคญัตามมาตรฐานทางการบญัชีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัมาตรฐานการรับรองงบการเงิน ประกอบกบัการ
สอบบญัชีมีระยะเวลาอนัจ ากดั จึงท าใหก้ารจดัท ารายงานการสอบบญัชี ประจ างวดปี 2559 ท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชี  จ าเป็น
ท่ีจะตอ้งเป็นรายงานการสอบบญัชีประเภทรายงานท่ีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน    

นายภคัดี  ช่างวิชชุการ  ผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นราย นางสาวแพรวดี  ช่างวิชชุการ  ไดส้อบถามวา่การดอ้ยค่า
ทรัพยสิ์นดงักล่าว  บริษทัฯ ควรจะฟ้องร้องเอาผิดและเรียกค่าเสียหายเอากบัอดีตผูบ้ริหาร 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ในเร่ืองของการฟ้องร้องต่ออดีตผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ก็ไดด้ าเนินการอยู ่ บางคดีก าลงัอยูใ่นการพิจารณาของศาล  บางเร่ืองบริษทัฯ ก็ไดส่้งเร่ืองใหห้น่วยงานของรัฐเป็นผู ้
ด าเนินคดี  และบางเร่ืองหน่วยงานของรัฐ เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. ก็เป็นผูด้  าเนินคดีโดยตรง     

 นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล  ผูถื้อหุ้น และ ผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นรายอ่ืนบางราย    ไดส้อบถามวา่ (1)  ตนเองได้
ทราบข่าวมาวา่ บริษทัฯ ถูกตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหเ้พิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ข่าว
ดงักล่าวมีความเป็นจริงหรือไม่อยา่งไร    และ (2)  ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์  ออกกฎเกณฑใ์หม่เก่ียวกบัเร่ือง SP   และการเปิดให้ 
ซ้ือขายหุน้ (Trade) ชัว่คราว 1 เดือนนบัแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ขอสอบถามวา่  IEC   จะอยูใ่นข่ายท่ีจะไดสิ้ทธิท่ีจะเปิด
ใหซ้ื้อขายหุน้ชัว่คราว 1 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 หรือไม่อยา่งไร 

นายสมชัย  วุฒิศาสตร์  ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ได้เรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้สอบถามท่ี (1) 
บริษทัฯ ได้รับหนังสือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือตน้เดือนเมษายนท่ีผ่านมาว่า  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้มี
หนงัสือแจง้เร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และถา้หากบริษทัฯ ไม่เห็นดว้ย
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กบัหนังสือค าสั่งดงักล่าวให้บริษทัสามารถยื่นอุทธรณ์คดัคา้นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือดงักล่าว   โดยเม่ือวนัท่ี  12 เมษายน 2562  บริษทัฯ จึงไดย้ืน่อุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ซ่ึงเป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ซ่ึง ณ ปัจจุบนัจึงอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์    ส่วนเร่ือง SP ตามขอ้สอบถามท่ี (2)  นั้น ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้อกกฎเกณฑ์ใหม่ในกรณีท่ี
บริษัทจดทะเบียนถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP มาเป็นเวลานานเกินกว่า 3 เดือนข้ึนไป ตลาดหลักทรัพย์ฯก็จะท าการปลด
เคร่ืองหมาย SP ให้ชัว่คราว โดยคาดวา่น่าจะเปิดให้ซ้ือขายหุ้นชัว่คราวไดน้บัตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไปเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน  (เน่ืองจากวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวนัหยดุคร่ึงปีของสถาบนัการเงิน) โดยบริษทัฯ ไดส้อบถามกบั
เจา้หนา้ท่ีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ เห็นวา่กฎเกณฑใ์หม่ดงักล่าวใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนทุกบริษทัรวมทั้ง IEC ดว้ย  

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

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ        โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย         115,138,444,839 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    87.0264 
 -   ไม่เห็นดว้ย       17,164,423,325   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    12.9735 
      รวม                132,302,868,164 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง        121,013,850 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบดุล  และ บัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 

ในวาระน้ี นายสมชยั  วฒิุศาสตร์  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   เน่ืองดว้ย ณ  
ปัจจุบนัน้ี งบการเงินงวดประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของบริษทัฯ ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการจดัท าและการ
ตรวจสอบของบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  โดยยงัไม่แลว้เสร็จ   

ดงันั้น ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้  บริษทัฯ  จึงใคร่ขอถอนวาระน้ีออกจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีออกไปก่อน  
หากผูส้อบบญัชีไดจ้ดัท าและท าการตรวจสอบบญัชีงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  แลว้
เสร็จ  บริษทัฯ ก็จะน าเรียนเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาในโอกาสต่อไป  
 
วาระที ่5  พจิารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีทีเ่พิม่ขึน้ส าหรับค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559  
 

นายเมธา  ธรรมวหิาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ      ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากค่าสอบบญัชี ประจ าปี 
2559 ท่ีสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดเ้พ่ิมข้ึนอีกจ านวน  1,330,000  บาท  จากเดิมท่ีเคยขออนุมติัจ านวนเงินค่า
สอบบญัชี ประจ าปี 2559  ในคราวการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  ในวงเงินไม่เกิน 
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7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นหา้แสนบาท)  จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาใหส้ตัยาบนัการเพ่ิมจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
ประจ าปี 2559  จากเดิม 7,500,000  บาท เป็นวงเงินไม่เกิน  8,830,000  บาท    

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

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
สตัยาบนัค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ        โดยผลการลงคะแนน
เสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย         114,018,569,045 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    86.1473 
 -   ไม่เห็นดว้ย       18,334,326,900   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    13.8526 
      รวม             132,352,895,945 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง      112,576,681 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

 
นายเมธา  ธรรมวหิาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงตอ่ท่ีประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแตง่ตั้ง ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562  ดงัน้ี 

1) นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  2785  หรือ 
2) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6549  หรือ 
3) นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6624  หรือ 
4) นายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  8593   
แห่งบริษทั  แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2562 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2562  พร้อมกบัขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่า
สอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นหา้แสนบาท)  โดยบริษทัฯ ไดน้ าเสนอ
และฉายภาพตารางขอ้มูลรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีน้ีใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาไปพร้อมเพรียงกนั 

ผูถื้อหุน้สุภาพสตรีท่านหน่ึงมิไดข้านช่ือของตนเอง ไดส้อบถามวา่ ท าไมค่าสอบบญัชีของปี 2559 ถึงเพ่ิมข้ึนเป็น 8 
ลา้นบาทเศษ  แต่ก าหนดค่าสอบบญัชีของปี 2562 ไวจ้ านวน 7.5 ลา้นบาท    แลว้บริษทัฯ จะมาขอเพ่ิมค่าสอบบญัชีของปี 
2562  เหมือนกบัปี 2559 อีกหรือไม่ 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  ในส่วนของค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 
ท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้น  มีสาเหตุมาจาก ผูส้อบบญัชีจ าเป็นตอ้งมีการสอบทานขอ้มูลทางบญัชียอ้นหลงัของปีก่อน ( ปี 2558)  จึงท า
ใหต้อ้งมีเน้ืองานและลกัษณะของงานการตรวจสอบบญัชีเพ่ิมเติมข้ึน   ส่วนค่าสอบบญัชีของปี 2562 ท่ีก าหนดไวจ้ านวน 7.5 
ลา้นบาท นั้น หากไม่มีเน้ืองานเพ่ิมข้ึนจากงานสอบบญัชีโดยทัว่ไป  ค่าสอบบญัชีก็จะไม่เกินวงเงินท่ีก าหนดเอาไว ้    
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ทั้งน้ี  ประธานกรรมการ ยงัไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมอีกวา่ หากพิจารณายอ้นกลบัไปในอดีตในช่วงตั้งแต่กลางปี 
2559 ท่ีผา่นมาท่ีบริษทัฯไม่มีผูส้อบบญัชี  ซีอีโอคนเก่าในยคุนั้นทั้ง 2 คน  คือ ดร.ภูษณ : ด ารงต าแหน่งซีอีโอ  ช่วง SP 
สิงหาคม 2559 – 23 มกราคม 2560  ( 5 เดือนเศษ )  และ ดร.สุพรชยั : ด ารงต าแหน่งซีอีโอ  ตั้งแต่ 23 มกราคม – 31 
กรกฎาคม (6 เดือนเศษ)  ต่างก็ไม่สามารถหาผูส้อบบญัชีมาท าการสอบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯได ้   แต่เม่ือบริษทัฯ ไดซี้อีโอคน
ใหม่ (นายพงศก์วนิ) เขา้มาบริหารงานตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 เป็นตน้มา  ซ่ึงใชเ้วลาเพียงแค่ไม่ถึง 2 เดือน ก็สามารถ
ติดต่อประสานงานและจดัหาใหบ้ริษทัผูส้อบบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนกบั ก.ล.ต. ( บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ) ใหเ้ขา้มาเป็น
ผูส้อบบญัชีรายใหม่ของบริษทัได ้   จนมีผลท าใหบ้ริษทัฯ สามารถน าเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือ
วนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตามกฎหมายไดใ้นท่ีสุด 

  
ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

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

อนุมติัการแต่งตั้ง 
1) นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  2785  หรือ 
2) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6549  หรือ 
3) นายธีรศกัด์ิ  ฉัว่ศรีสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  6624  หรือ 
4) นายนรินทร์  จูระมงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  8593   
แห่งบริษทั  แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2562 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2562  พร้อมกบัก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท ( เจด็ลา้นหา้แสนบาท )  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียง
ปรากฎรายละเอียดดงัน้ี  
 -   เห็นดว้ย          115,604,848,261 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    87.7432 
 -   ไม่เห็นดว้ย        16,148,714,737   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    12.2567 
      รวม             131,753,562,998 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง      729,183,677 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิ าหนดจ านวนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562  ให้มจี านวน 9 คน  

 
นายด ารงค ์ ภูติภทัร์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่   ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนิน

กิจการในนามของคณะกรรมการในฐานะท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินกิจการแทนบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผลประสิทธิภาพและสภาพคล่องมาก
ยิง่ข้ึน กบัทั้งเพ่ือการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายลง   บริษทัฯ จึงเห็นควรท่ีจะปรับลดจ านวนกรรมการ จากเดิมท่ีมีอยู ่11 คน  คงเหลือ
จ านวน  9 คน  และเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562  ใหมี้จ านวน 9 คน  
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติัก าหนดจ านวนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562  ใหมี้จ านวน 9 คน  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ    โดยผลการลงคะแนน
เสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย          114,756,822,689 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    87.7031 
 -   ไม่เห็นดว้ย         16,089,969,911   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    12.2968 
      รวม              130,846,792,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง    1,731,947,343 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 

นายสมชยั  วฒิุศาสตร์  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย   ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทั 
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15  ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุก
คร้ัง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา    และกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจ
ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้      
       โดยในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายศกัดา  ศรีนิเวศน์   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  
(2) นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ  

 (3) พลโทวฒันา  เพช็รมงคล  กรรมการ 
 (4) นายภูริช  นานาวราทร  กรรมการ    
 เน่ืองจากในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัตามกฎหมายของบุคคลทั้ง 4 คนขา้งตน้ในรอบปีท่ีผา่นมา   
ปรากฎวา่ บุคคลในล าดบัท่ี (3) และ ล าดบัท่ี (4)  มิไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัเลยแมแ้ต่นอ้ย เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการบริษทัใหกิ้จการสามารถด าเนินต่อไปได ้   

ในนามของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอช่ือบุคคลเฉพาะในล าดบัท่ี (1)  และ ล าดบัท่ี (2)   ใหท่ี้ประชุม
ผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง         ส่วนบุคคลใน
ล าดบัท่ี (3) และ ล าดบัท่ี (4) นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรไม่น าเสนอช่ือแต่ประการใด 

อน่ึง เพ่ือใหสิ้ทธิในการเลือกตั้งกรรมการกลบัคืนไปสู่อ านาจในการพิจารณาของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริงและเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย   คณะกรรมการจึงขอเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูมี้สิทธิอ านาจพิจารณาตดัสินใจในการใชสิ้ทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 คนขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

ทั้งน้ี เพ่ืออนุวตัและใหเ้ป็นไปตามในวาระก่อน บริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 คนขา้งตน้ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป   โดยบุคคลทีไ่ด้คะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาจ านวน  
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2 ท่าน  และ ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัตามกฎหมาย        

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ  สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ ประวติัการเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัของกรรมการทั้ง 4 คนดงักล่าว ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  3. แนบทา้ยหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  และบตัรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของบุคคลทั้ง 4 คน  บริษทัฯก าหนดบตัรลงคะแนนเป็นบตัร
หมายเลข 8.1  หมายเลข 8.2  หมายเลข 8.3  และ หมายเลข 8.4  ตามล าดบั   

ซ่ึงในวาระน้ีเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพ่ือใหป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทลีะคน ๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ
เกบ็บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านทีม่าประชุม ทั้งท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตามโดยวธีิการ
และหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระน้ีเป็นไปตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ก่อนหนา้น้ี 
 นายสมลกัษณ์  เจียมธีระนาถ  ผูถื้อหุน้ ไดข้อแสดงความคิดเห็นวา่ เน่ืองจากในวาระท่ี 7 ท่ีผา่นมาท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ไดมี้มติอนุมติัใหมี้กรรมการเหลือเพียง 9 คนแลว้   ซ่ึงกรรมการครบก าหนดวาระคราวน้ีมีจ านวน 4 คน  ดงันั้นจึงตอ้งเลือก
กลบัเขา้มาใหม่เพียงแค่ 2 คน   ตนเองจึงขอเสนอใหบ้ริษทัฯ น ากรรมการท่ีครบวาระเฉพาะเพียงช่ือตามบตัรหมายเลข 8.1  
และ บตัรหมายเลข 8.2  จ านวนเพียงแค่ 2 คนน้ีเท่านั้นเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง    ส่วนบุคคลตามหมายเลข 8.3 และ 
หมายเลข 8.4  ไม่ตอ้งเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งแตป่ระการใด  

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ  ไดเ้รียนช้ีแจงวา่เพ่ือใหสิ้ทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามหลกั
ประชาธิปไตยอยา่งเตม็ท่ีและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จึงเห็นควรใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 
คนขา้งตน้ได ้  โดยบุคคลท่ีไดค้ะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเพียงจ านวน  2 ท่าน  และ ไดค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตามกฎหมายต่อไปอีกวาระหน่ึง 

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

เม่ือผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแลว้   พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  จึงได้
เดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่าน   และน ามาประมวลผลคะแนน 

ทั้งน้ี  บุคคลท่ีเขา้รับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจ านวน 4 ท่าน  ไดค้ะแนนเสียง ดงัน้ี  
 
(1) นายศกัดา  ศรีนิเวศน ์
-   เห็นดว้ย          114,213,482,644 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.6753 
-   ไม่เห็นดว้ย             372,045,148   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.3246 
     รวม              114,585,527,792 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสียง  17,939,212,151 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสีย         54,000,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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(2) นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์ 
-   เห็นดว้ย          114,417,206,792 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    94.9280 
-   ไม่เห็นดว้ย          6,113,290,768   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      5.0719 
     รวม              120,530,497,560 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสียง  12,048,064,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสีย              177,873  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
(3) พลโทวฒันา  เพช็รมงคล 
-   เห็นดว้ย 7,384,999,566 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   5.7716 
-   ไม่เห็นดว้ย      120,567,445,373   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    94.2283 
     รวม             127,952,444,939 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสียง   4,626,295,004 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
(4) นายภูริช  นานาวราทร 
-   เห็นดว้ย   7,323,064,080 เสียง     คิดเป็นร้อยละ      5.7041 
-   ไม่เห็นดว้ย      121,058,494,528   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    94.2958 
     รวม             128,381,558,608 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสียง   4,197,003,462 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสีย             177,873 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
สรุปมติ  :  บุคคลผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี จ านวน  2 คน   

โดยเรียงตามล าดบัคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมา 2 ล าดบัแรก และไดค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน   คือ 

1. นายศักดา  ศรีนิเวศน์   ได้คะแนนเสียงข้างมาก คดิเป็นร้อยละ   99.6753 
2. นายพรเทพ  อฐิโสภณพนัธ์  ได้คะแนนเสียงข้างมาก คดิเป็นร้อยละ   94.9280 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ดงันั้น  จึงมีผลท าใหภ้ายหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ณ ปัจจุบนัน้ี  บริษทัฯ จึงมีกรรมการ
ทั้งส้ิน  จ านวน  9 คน  โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี  

1.   นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ             ประธานกรรมการ 
2.   นายสนัติชยั   เตียวสมบูรณ์กิจ           รองประธานกรรมการ     
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3.   นายเมธา   ธรรมวหิาร              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4.   นายชชัวาลย ์  ฮาสุวรรณกิจ          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5.   นายด ารงค ์  ภูติภทัร์   กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
6.   นายอภิเชษฐ   ไพบูลยพ์นัธ์       กรรมการ / รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
7. พลโทเจด็จ  ใจมัน่              กรรมการ / กรรมการอิสระ 
8.   นายศกัดา  ศรีนิเวศน์                กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
9.   นายพรเทพ   อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
 
กบัทั้งมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ มีผลท าให้ พลโทวัฒนา  เพ็ชรมงคล  และ นายภูริช  นานาวราทร  

ไม่ได้รับการเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิม   ดว้ยเหตุดงักล่าว พลโทวฒันา  เพช็รมงคล  และ นายภูริช  
นานาวราทร  จึงหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ และหลุดพน้จากการเป็นกรรมการบริษทัตามกฎหมายนบัตั้งแต่วนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป  
 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2562 

 
นายสมชยั  วฒิุศาสตร์  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย ไดเ้รียนเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนด 

ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 90  และขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ท่ี 29 ท่ีก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั    
ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้  การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้    ดว้ยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 13  กมุภาพนัธ์ 2562  ไดพิ้จารณารายละเอียดการก าหนดผลประโยชน์ตอบ
แทนกรรมการบริษทั และ กรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2562 แลว้ จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริษทั  และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562   อนัไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  เงินบ าเหน็จกรรมการ  ใน
วงเงนิรวมกนัทั้งส้ินไม่เกนิ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)   โดยก าหนดใหจ่้ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดงัน้ี  
                                        

ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2559 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2560 

อตัราค่าตอบแทน**
(บาท) 
ปี 2561 

อตัราค่าตอบแทน**
(บาท) 

ปี 2562(ปีท่ีเสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบริษทั 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

 
37,500 
37,500 
37,500 

 
37,500 
37,500 
37,500 

 
3,000 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
3,000 
3,000 

 
3,000 
3,000 
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 หมายเหต*ุ :  1.  ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อเดือน 
 หมายเหต*ุ* :  1.  ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อคร้ังต่อคน 

                                
                 หมายเหตุ    อน่ึง อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษทัฯ ท่ีไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไดพิ้จารณาเม่ือ 3 ปี ท่ีผา่นมายอ้นหลงั ดงัน้ี  

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559     - วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน   7,500,000  บาท 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560     - วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน   7,500,000  บาท  แต่มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ประจ าปี 2560 มีมติไม่อนุมติัผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการฯ  
ประจ าปีดงักล่าว  

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      960,000  บาท  
 

ผูด้  าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์ 
 มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม อนุมติัใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562  อนั
ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เงินบ าเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 800,000 บาท  (แปดแสนบาทถว้น) ต่อปี   
ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย          114,730,825,672 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    86.5378 
 -   ไม่เห็นดว้ย        16,116,051,828   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    12.1558 
 -   งดออกเสียง         1,731,862,443 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      1.3062   

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -     
     รวม              132,578,739,943 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100  

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
วาระที ่10  พจิารณาเร่ืองการจะออกวอร์แรนต์ IEC-W3  เพ่ือชดเชยให้แก่ผู้ถือวอร์แรนต์ IEC-W2  ด้วยเหตุทีห่ลกัทรัพย์ 

จดทะเบียนของบริษัทถูกขึน้เคร่ืองหมาย SP มาอย่างยาวนาน และเน่ืองจากวอร์แรนต์ IEC-W2  จะหมดอายุลงใน 
วนัที ่23 พฤษภาคม 2562  

 
นายสมชยั วฒิุศาสตร์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ดว้ยบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให ้

ผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหนา้ ใน
ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 แลว้ ปรากฎวา่มีกลุ่มผูถื้อหุน้จ านวนหน่ึงไดมี้หนงัสือเสนอ
เร่ืองท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยขอใหบ้ริษทัฯ ไดพ้จิารณาออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือ วอร์แรนตรุ่์นใหม่ (IEC-W3) ข้ึนมาเพ่ือชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือวอร์
แรนตรุ่์นเดิม (IEC-W2) ดว้ยเหตท่ีุหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัไดถู้กตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศข้ึน
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เคร่ืองหมายแสดงการหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั (Suspension  :  SP)  มาตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2559 เป็น
ตน้มาจนถึงปัจจุบนั และเน่ืองจากวอร์แรนตรุ่์นเดิม (IEC-W2) จะหมดอายลุงในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความเห็นให้
บรรจุเป็นวาระการประชุมของผูถื้อหุน้เอาไวใ้นเบ้ืองตน้ก่อน  โดยวาระน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของส านกังาน ก.ล.ต. วา่
บริษทัฯ จะสามารถด าเนินการไดห้รือไม่อยา่งไร เป็นส าคญันั้น  
 ต่อมาบริษทัฯ จึงไดมี้หนงัสือเพ่ือขอหารือต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. ในประเด็นเก่ียวกบัการออก IEC-W3  เพื่อชดเชย 
ใหแ้ก่ผูถื้อ IEC-W2  โดยส านกังาน ก.ล.ต. ไดพ้ิจารณาแลว้ จึงเห็นวา่ การออก IEC-W3  ใหแ้ก่ผูถื้อ IEC-W2 จ านวนกวา่ 2  
หม่ืนรายนั้น เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ( Public Offering : PO ) บริษทัฯ ตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งคา้งส่งงบการเงิน 
และการเสนอขาย IEC-W2  ไดเ้สร็จสมบูรณ์ไปแลว้  การออก IEC-W3  จึงถือเป็นการออกเสนอขายในคร้ังใหม่   
 ดงันั้น หากกล่าวโดยสรุป การออกวอร์แรนตล์กัษณะดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็น PO  โดยจะตอ้งไม่คา้งส่งงบการเงิน   
ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคา้งส่งงบการเงินอยู ่   ดงันั้นจึงท าใหบ้ริษทัฯไม่สามารถท่ีจะด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวได ้   
                    ดว้ยเหตุและผลดงักล่าว บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งขออนุญาตถอนเร่ืองในวาระน้ีออกจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี   
เน่ืองจากบริษทัฯ  ไม่สามารถจะน าวาระน้ีมาพิจารณาได ้  
  
วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 
ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา แต่มีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและมีขอ้เสนอแนะพอสรุป 

ไดเ้ป็นขอ้มูลโดยสงัเขป ไดด้งัน้ี 
 ผูถื้อหุน้สุภาพสตรีท่านหน่ึงมิไดข้านของช่ือตนเอง ไดส้อบถามตอ่ท่ีประชุมวา่ (1) ธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีท าอยู ่ ณ 
ปัจจุบนัน้ี ยงัเป็นธุรกิจท่ีสามารถท่ีจะด าเนินกิจการอยูแ่ละท าก าไรใหแ้ก่บริษทัหรือไม่    (2)   การฟ้องร้องทางคดีนั้น เม่ือไร
คดีจะเสร็จส้ิน  (3)  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะหาช่องทางขยบัขยายธุรกิจ หรือหาธุรกิจใหม่ท่ีมีผลก าไรท่ีดีหรือไม่อยา่งไร  และ 
(4)  หากในอนาคตบริษทัฯ มีก าไร  บริษทัฯมีแนวทางท่ีจะด าเนินการอยา่งไร  
 นายพงคป์ณต  ดิษฐปาน  ผูถื้อหุน้  และ นายชณทชั  ลีนุกลู  ผูถื้อหุน้  โดยผูถื้อหุน้ทั้งสองท่านต่างก็ไดส้อบถามต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยขอ้ค าถามของบุคคลทั้งสองมีประดน็ค าถามในแนวทางเดียวกนัวา่ ธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัยงัคงด ารง
อยูไ่ดห้รือไม่อยา่งไร  และธุรกิจใหม่จะเป็นธุรกิจประเภทใด  
 นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตั้งแต่ท่ีตนเองและกลุ่มผูบ้ริหารชุดใหม่
เขา้มาแกไ้ขปัญหาของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีอดีตผูบ้ริหารในยคุก่อน ๆ ไดก่้อเอาไว ้ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการทุจริตใน
โครงการต่าง ๆ ตามท่ีถูกเผยแพร่โดยข่าวของ ก.ล.ต. ซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกท่านก็ทราบดีอยูแ่ลว้   ผูบ้ริหารชุดใหม่เม่ือเขา้มาบริหาร
ก็พยายามท่ีจะลดภาระค่าใชจ่้ายตา่ง ๆ ท่ีไม่จ าเป็น  และในขณะนั้นบริษทัก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินอยา่งรุนแรงมาอยา่ง
ต่อเน่ือง   บริษทัฯ จึงไดแ้กปั้ญหาโดยไดใ้หมี้การเพ่ิมทุนในคร้ังแรกเม่ือปลายเดือนพฤศจิกายน 2560  ไดเ้งินเพ่ิมทุนมากวา่ 
1,700 ลา้นบาท  แต่ก็ตอ้งคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้ไป เน่ืองจากมีผูไ้ม่หวงัดีมาคดัคา้นการจดทะเบียนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ี
ใหมี้การเพ่ิมทุน ท าใหน้ายทะเบียนฯ ไม่รับจดทะเบียนใหแ้ก่บริษทัฯ    บริษทัฯ จึงตอ้งสูญเสียโอกาสท่ีจะน าเงินดงักล่าวมา
ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการขาดสภาพคล่องของบริษทั พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของบริษทัได ้   จึงจ าเป็นตอ้งน า
เงินของตนมาใหบ้ริษทัฯ ไดกู้ย้มืเพ่ือบรรเทาเยยีวยาสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัใหป้ระคองตวัอยูไ่ดไ้วก่้อน   ภายหลงั
ต่อมาเม่ือประมาณเดือนสิงหาคม 2561 นายทะเบียนฯ ไดย้กเลิกค าสัง่เดิมมาเป็นรับจดทะเบียนใหแ้ก่บริษทัฯ   หลงัจากนั้น
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จึงไดมี้การเพ่ิมทุนใหม่คร้ังท่ีสอง เม่ือเดือนตุลาคม 2561  ไดเ้งินเพ่ิมทุนประมาณ 571 ลา้นบาท  บริษทัฯ จึงไดน้ าเงินเพ่ิมทุน
บางส่วนไปใชช้ าระหน้ีเจา้หน้ีสถาบนัการเงินเพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายทางดา้นดอกเบ้ียลง และ ใชป้รับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของเคร่ืองจกัรใหมี้สมรรถนะการท างานท่ีดีข้ึน  จนมีผลท าใหโ้รงไฟฟ้าของบริษทัมีก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน  และ 
ธุรกิจ ณ ปัจจุบนัของบริษทัฯ สามารถด าเนินกิจการไดดี้ข้ึนเป็นล าดบั    ส่วนในเร่ืองของการฟ้องร้องด าเนินคดีต่ออดีต
ผูบ้ริหาร   ปัจจุบนับริษทัฯ ก็ไดด้ าเนินคดีทางศาลทั้งคดีแพง่และคดีอาญาต่ออดีตผูบ้ริหาร ซ่ึงก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ในชั้นศาล   และในบางส่วนก็เป็นคดีท่ีทางหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะส านกังาน ก.ล.ต.  และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI)  ก าลงัอยูร่ะหวา่งการสอบสวนและด าเนินคดีตามกฎหมายเพ่ือเอาผิดกบัอดีตผูบ้ริหารอยู ่   ซ่ึงการด าเนินการทาง
กฎหมายหรือทางคดีไม่วา่จะเป็นโดยบริษทัก็ตาม หรือโดย ก.ล.ต. หรือ โดย DSI ก็ตาม ก็คงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร  
บริษทัฯ ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ และบริษทัฯตระหนกัดีวา่ผูก้ระท าความผิดทุจริตต่อบริษทัฯ จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ 
ไม่มากก็นอ้ย    
 ส่วนในดา้นช่องทางและแนวทางในการหาธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะท าก าไรใหแ้ก่บริษทัฯ  เพ่ือมาช่วยเสริม
การด าเนินธุรกิจบริษทัฯ  นั้น   เดิมในช่วงการเพ่ิมทุนคร้ังแรกท่ีไดเ้งินเพ่ิมทุนมากวา่ 1,700 ลา้นบาท    โดย  ณ ขณะนั้น
ตนเองก าลงัจะขอเจรจาติดต่อทาบทามธุรกิจผลิตแผงโซลาร์เซลล ์ซ่ึงตนเองศึกษาในเบ้ืองตน้แลว้วา่น่าเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสท่ี
จะท าก าไรใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้    เน่ืองจากหากเรามีเทคโนโลย ี ( Know How ) เป็นของตนเองไม่ตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ ก็จะท าใหส้ามารถลดตน้ทุนในส่วนปัจจยัการผลิตน้ีไปไดม้ากพอสมควร    แต่เน่ืองจากเราติดปัญหาไม่สามารถ
น าเงินเพ่ิมทุนในคร้ังดงักล่าวมาใชไ้ด ้ จึงท าใหก้ารเจรจาติดต่อในธุรกิจดงักล่าวตอ้งยติุไปในท่ีสุด        แต่อยา่งไรก็ตาม
ตนเองไดศึ้กษาหาลู่ทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีมีศกัยภาพอยู ่ 2 – 3 ตวั   ซ่ึงหน่ึงในนั้นมีธุรกิจหน่ึงท่ีตนเองไดเ้ฝ้าศึกษามา
เป็นเวลานานพอสมควรแลว้ จึงเห็นวา่น่าจะมีศกัยภาพและเป็นไปไดใ้นทางธุรกิจ    แต่ ณ ขณะน้ีคงตอ้งขออนุญาตท่ีจะยงั
ไม่เปิดเผยตวัธุรกิจดงักล่าว  
 ส่วนในกรณีค าถามท่ีวา่กรณีถา้บริษทัฯ มีก าไรแลว้ บริษทัฯ มีแนวทางและนโยบายท่ีจะท าอยา่งไรกบัก าไรนั้น  
ประธานกรรมการไดเ้รียนช้ีแจงวา่  ถา้บริษทัฯมีก าไร ก็จะตอ้งคืนผลก าไรไปเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   แต่ถึงแมว้า่ใน
อนาคตบริษทัฯ จะมีก าไรเพียงใดก็ตามก็ยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ได ้ เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมียอดขาดทุน
สะสมคงคา้งอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่ 1,800 ลา้นบาท    สมมุติวา่หากบริษทัมีก าไรปีละ 100 ลา้นบาททุกปี   ก็จะตอ้งใชเ้วลา
ร่วม 18 ปี จึงจะจ่ายเงินปันผลได ้   ดงันั้นจึงเห็นวา่หากจะใหส้ามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ร็วยิง่ข้ึน ในโอกาสขา้งหนา้บริษทัฯ 
ควรท่ีจะมีการรวมพาร์ และลดพาร์  เพ่ือเป็นการลา้งขาดทุนสะสมท่ีมีอยูจ่  านวนมากใหห้มดส้ินไป  เม่ืออนาคตขา้งหนา้
บริษทัมีก าไร ก็จะไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นท่ีสุด  
 นายธนประเสริฐ  ไพโรจน์พชร  ผูถื้อหุน้  ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่การลดพาร์ท าใหผู้ถื้อหุน้เจบ็ตวันอ้ยท่ีสุดและ
ปลอดภยัท่ีสุด   
 นายณติัพล  จริยธรรมรัตน์  ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นวา่ การรวมพาร์และลดพาร์ ถา้ไปเจอจงัหวะไม่ดี ก็จะท าให้
ผูถื้อหุน้ขาดทุนจากการลดพาร์ได ้ จึงขอใหศึ้กษาและดูตวัอยา่งของหุน้บางตวัท่ีผูถื้อหุน้เกิดปัญหาขาดทุนจากการลดพาร์   
 นายฮั้งใช ้ อคัควสักลุ  ผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้รายอ่ืนบางราย ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่  การรวม
พาร์และลดพาร์ เป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการลา้งขาดทุนสะสมไดดี้ท่ีสุด  
 นายธนประเสริฐ  ไพโรจน์พชร  ไดส้อบถามวา่ บริษทัฯ จะออก IEC-W3 ชดเชยใหแ้ก่ IEC-W2 หรือจะออก IEC-
W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ไดห้รือไม่ 
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    นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต.  บริษทัฯ ไม่สามารถ
ออก IEC-W3 ชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อ IEC-W2 ได ้    
 นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงและน าแสดงส าเนาหนงัสือของ ก.ล.ต.  
ท่ีตอบขอ้หารือมายงับริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมไดพ้จิารณาดูผา่นเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ วา่การออกวอร์แรนตล์กัษณะดงักล่าวเขา้ 
ข่ายเป็น PO  โดยจะตอ้งไม่คา้งส่งงบการเงิน  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคา้งส่งงบการเงินอยู ่   ดงันั้นจึงท าใหบ้ริษทัฯไม่สามารถ 
ท่ีจะด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวได ้  
 นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดแ้สดงความเห็นวา่  ในเร่ืองของการรวมพาร์และลดพาร์เพ่ือ 
ประโยชนข์องการลา้งขาดทุนสะสมนั้น   ตนเองคาดวา่ หากภายหลงัจากงบการเงินงวดประจ าปี 2560  และ/หรือ งวด 
ประจ าปี 2561  แลว้เสร็จ    ก็อาจจะมีโอกาสและแนวโนม้ท่ีจะน าเร่ืองการลา้งขาดทุนสะสมใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ใน 
คร้ังหนา้ท่ีอาจจะมีข้ึนในปลายปี 2562 น้ี ไดพิ้จารณากนัในโอกาสต่อไป   
  

ท่ีประชุม ไดด้ าเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแลว้  ประธานฯ จึงไดก้ล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู ้
ถือหุน้ 
            ปิดประชุม เวลา   18.00 น. 
 
 
หมายเหตุ       : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกวา่ ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม       ทั้ งน้ีมีจ านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,971 ราย   นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้ 132,655,779,007 หุ้น   คิดเป็นร้อย
ละ 53.2037  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด      
 
                                     ลงช่ือ                                                                        ประธานท่ีประชุม 

                      (        นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ        ) 
                                    ประธานกรรมการ  
 
 

ลงช่ือ                                                      ผูบ้นัทึกการประชุม 
            (      นายสมชยั  วฒิุศาสตร์    ) 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย 
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ข้อมูลประวตัขิองกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 
ล าดับที ่ 1 
นายโกมล จงึรุ่งเรืองกจิ         

อายุ     : 68  ปี 
สัญชาต ิ     : ไทย  
สัดส่วนการถือหุ้น    :  26,279,649,778 หุน้  (ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  : กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการ   
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท IEC  : กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการ   
 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบันและ ประสบการณ์ท างาน  ( 5 ปีย้อนหลงั ) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
         ปี 2554 – ปัจจุบนั                      : ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ, บริษทั อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)               
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ทีไ่ม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
          ปี 2522 - ปัจจุบนั                                        :  ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษทั ซมัมิทฟตุแวร์ จ ากดั 

                                                              :  ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษทั ซมัมิท ไพนเ์ฮิร์สท กอลฟ์  
                                                                 คลบั จ ากดั  (สนามกอลฟ์ไพน์เฮิร์สท) 

                                                                              : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษทั ไพน์เฮิร์สท วลิซ์ จ ากดั 
                                                                              : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษทั ซมัมิทสตาร์โฮม จ ากดั 
                                                                              : ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร, บริษทั รวมใจพฒันาความรู้ จ ากดั 
                                                                              : มูลนิธิ รวมใจพฒันา 
                                                                              : ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ, บริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่แนลอุตสาหกรรมอาหาร จ ากดั   

               : ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ, บริษทั เชียงราย โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั               
               : ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ, บริษทั คลอลิเมอร จ ากดั          
               : ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ, บริษทั อกริเฟร็ช จ ากดั  

  
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 8 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 7 คร้ัง   
ประวตักิารเข้าเป็นกรรมการบริษทั    : ไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งใหเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทั ตามมติ 

   ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560   เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3. 
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ล าดับที ่ 2 
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนัธ์ 
อายุ      :  48  ปี 
สัญชาติ      : ไทย  
สัดส่วนการถือหุ้น    :  200,000,000 หุน้ (ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษา  
         ปี 2558                                        : ปริญญาโท  วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั แม่ฟ้าหลวง 
         ปี 2545                                       : ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ ( MBA ) มหาวทิยาลยั อสัสัมชญั 
         ปี 2540                                          : ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั อสัสัมชญั 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)            
          ปี 2560                                          :  Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 41/2017          
                                                                       DAP142/2017 สถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
          ปี 2560             :  สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   : กรรมการบริษทั  
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC   : กรรมการบริษทั / กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบันและ  
ประสบการณ์ท างาน  ( 5 ปีย้อนหลงั ) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

            :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ทีไ่ม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
           ปี 2551 - ปัจจุบนั                      : กรรมการ   Highways Logistics Co., ltd. 
           ปี 2549 - 2551                             : ผูบ้ริหาร   UPS Worldwide logistics Co., ltd. 
           ปี 2548 - 2549                              : ผูจ้ดัการ Fritz Transport Co., ltd. 
           ปี 2543                                                           : รองผูจ้ดัการ บมจ.ทุนเทก็ซ์ ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 8 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 8 คร้ัง   
ประวตัิการเข้าเป็นกรรมการบริษัท   : ไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งให้เขา้เป็นกรรมการบริษทั ตามมติ 

  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560   เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  
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ล าดับที ่3                                                                                                                               
 

นายด ารงค์ ภูติภัทร์            
อายุ      : 57   ปี 
สัญชาติ      : ไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น    : ไม่มี   (ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษา                  : Bacchelor’s Degree Industrial Engineer, Institute of Technology  

   and  Vocational Education, Thewes Bangkok. 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   : กรรมการ  
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท IEC   : กรรมการ 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบันและ  
ประสบการณ์ท างาน  ( 5 ปีย้อนหลงั )    
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
         ปี 2556 – 2561                          : ผูอ้  านวยการโรงงานและผูอ้  านวยการดา้นเทคนิคและโครงการ,  

บริษทั น ้าตาลครบุรี จ  ากดั (มหาชน) อุตสาหกรรมน ้าตาลและพลงังาน        
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
ทีไ่ม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: ไม่มี    
 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษทัฯ จดัประชุม 8 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง   
ประวตัิการเข้าเป็นกรรมการบริษัท   : ไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งให้เขา้เป็นกรรมการบริษทั ตามมติ 

  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560   เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  
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กรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 
         
                                                                                                                                   
 

 
นายเมธา  ธรรมวหิาร       
      
อายุ      : 62   ปี 
ต าแหน่งปัจจุบนั     : ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)   
สัดส่วนการถือหุ้น     : ไม่มี   (ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2562) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด    : ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน   : ไม่มี    
กรรมการบริษัทไทย ( IOD )                                                     
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบันและ 
ประสบการณ์ท างาน  ( 5 ปีย้อนหลงั ) 
 ปี 2527 – ปัจจุบนั    : หวัหนา้ส านกังาน ส านกักฎหมายอาทิตย ์
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2562 :  คณะกรรมการบริษทัฯจดัประชุม 8 คร้ัง 

   เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง   
ประวตักิารเข้าเป็นกรรมการบริษทั    : ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ ในคร้ังแรก   

  โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  6/2557   
   เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม  2557 และเม่ือครบก าหนดวาระ   
   กรรมการตามกฎหมาย ก็ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม 
   สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 และปี 2561 ใหก้ลบัเขา้ด ารง    
   ต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4. 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) 
(    เฉพำะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น   ) 

 
หมวดที่ 4  คณะกรรมกำร 

 
 ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกวา่  5  คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
 ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ  ให้นบัว่าผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึ

มี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 15. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรง 
เป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน  1  ใน  3  
  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก    และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก  
ส่วนปีหลงั ๆตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ 

  
หมวดที่ 5  กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ข้อ 31.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี  ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สุดแตจ่ะเหน็สมควร  หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  ได้เข้าช่ือกนัท า
หนงัสือโดยระบเุหตผุล และวตัถปุระสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้โดยชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วสิามญั ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ  และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุ  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือ
พิจารณา  รวมทัง้ความเหน็ของกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  และโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั   
 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องที่
อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่  หรือส านกังานสาขา  หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่   และส านกังานสาขา   หรือจงัหวดัอ่ืน 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 5. 
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ตามที่คณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คน และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่  1  ใน  3     ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด   หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุ
ไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  จงึจะเป็น
องค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เม่ือล่วงเวลานดัประชมุไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง  จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
การประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้  หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้การประชมุเป็นอันระงบั
ไป หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
 (1) ในกรณีปกต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั  

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  โดยมีวตัถุประสงค์จะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 

         (จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
         (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 

 ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได้   หนงัสือ
มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ี   และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ  และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ประชมุ 

ข้อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เทา่
จ านวนหุ้นท่ีถือ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่ เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิ และก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้น
สามญั  
 ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้จดัการ
ไป 

(2) พิจารณา และอนมุตังิบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ  
 



(1) ข้าพเจ้า……………………………………………................…………………..สญัชาติ.....................................

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4) นายเมธา ธรรมวหิาร       (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)      อาย ุ 62  ปี

                        คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟววิบอลรูม อาคารกอล์ฟววิ 

สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชัน้ 8  เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต าบล คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  

หรือที่จะพงึเลื่อน ไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ

ลงช่ือ ...................................................................................... ผู้มอบฉนัทะ

(....................................................................................)

ลงช่ือ ...................................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ

               (....................................................................................)

ลงช่ือ ...................................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ

(....................................................................................)

ลงช่ือ ...................................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ

อยู่บ้านเลขที.่................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง..................................................................

ติดอากรแสตมป์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 เขียนที่.......................................................................

วนัที่.......................เดอืน..................................พ.ศ.......................

20 บาท

อยู่บ้านเลขที.่................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง..................................................................

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั............................................................................รหสัไปรษณีย์............................

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั  (มหาชน) 

จ านวนหุ้น...........................................หุ้น

ขอมอบฉนัทะให้

............................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี

อยู่บ้านเลขที.่................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง..................................................................

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั..........................................................................รหสัไปรษณีย์.......................หรือ

............................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี

อยู่บ้านเลขที.่................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง..................................................................

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั..........................................................................รหสัไปรษณีย์.......................หรือ

............................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี

หมายเหตุ  

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั..........................................................................รหสัไปรษณีย์.......................หรือ

อยู่บ้านเลขที่  109/102  ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร                       

(....................................................................................)



(1)

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน)

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

(2)

(3)

(4) นำยเมธำ ธรรมวหิำร       (กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ)      อำย ุ 62  ปี

                        คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำร

ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ในวนัเสำร์ที ่25 มกรำคม 2563  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องกอล์ฟววิบอลรูม อำคำรกอล์ฟววิ 

สนำมกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชัน้ 8  เลขที ่146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต ำบล คลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี  

หรือทีจ่ะพงึเลือ่น ไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่  1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านัน้ จงึไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

ตดิอากรแสตมป์ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที่..................................................................................................

วนัที่.............................เดอืน...............................................พ.ศ..........................................

อยูบ้่ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................

ข้ำพเจ้ำ………………………………………...................…………………………………..สญัชำติ.......................................................

อยูบ้่ำนเลขที่.................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..............................................................................

20 บาท

อ ำเภอ/เขต...............................................................จงัหวดั....................................................................................รหสัไปรษณีย์...................................

จ ำนวนหุ้น...........................................หุ้น

...........................................................................................................................................อำย.ุ........................ปี

อยูบ้่ำนเลขที ่ 109/102  ซอยลำดพร้ำว 18 ถนนลำดพร้ำว  แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหำนคร                         

อ ำเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณีย์................................................หรือ

............................................................................................................................................อำย.ุ.....................ปี

อยูบ้่ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................

อ ำเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................หรือ

อ ำเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ

.....................…....................................................................................................................อำย.ุ.......................ปี

อยูบ้่ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................



วาระที่  3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  4 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561-2563 

ของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561-2563

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  5 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   กำรแตง่ตัง้กรรมกำรรำยบคุคล   

ช่ือกรรมกำร     นำย โกมล  จงึรุ่งเรืองกิจ

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร   นำย อภเิชษฐ  ไพบลูย์พนัธ์

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร  นำย ด ำรงค์ ภตูภิทัร์

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง

วาระที่  6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  7 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสยีงนัน้

        ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น

(6) ในกรณีทีข้่ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีทีท่ีป่ระชมุมีกำร

พิจำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น  รวมถงึกรณีทีมี่กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเตมิข้อเทจ็จริง

ประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร



กิจกำรใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตใ่นกรณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข้่ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ

ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร

ลงช่ือ ......................................................................................ผู้มอบฉนัทะ

(.................................................................................)

ลงช่ือ ......................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

(.................................................................................)

ลงช่ือ ......................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

(.................................................................................)

ลงช่ือ ......................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

(.................................................................................)

หมายเหตุ

1. ผู้ ถือหุ้นทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผู้ เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล

3. ในกรณีทีมี่วำระทีจ่ะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจ ำ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ



                           การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)

         ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ที ่25 มกราคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม อาคารกอล์ฟวิว 

สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชัน้ 8  เลขที ่146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต าบล คลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี หรือจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานทีอ่ื่น

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

         เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

         เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

         เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

         เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................................

ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................................

วาระที่................  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

วาระที่................  เร่ือง .....................................................................................................................................

วาระที่................  เร่ือง .....................................................................................................................................

ช่ือกรรมการ.....................................................................................................................................................

วาระที่................  เร่ือง .....................................................................................................................................

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

วาระที่................  เร่ือง .....................................................................................................................................

วาระที่................  เร่ือง .....................................................................................................................................



 
 

                           
                                                                                                                               

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น  
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจัด

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทาง
ปฏิบตัท่ีิดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรก าหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ ดงัตอ่ไปนี  ้ 

 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาตไิทย 
(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น  ซึง่ปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน, บตัร

ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ เป็นต้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรตาม (ก)  และบตัรประจ าตวั ซึง่ปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น 

บตัรประจ าตวัประชาชน, บตัรข้าราชการ, บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) พร้อมส าเนาบตัร  ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดนิทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดนิทางตาม (ก) และบตัรประจ าตวั ซึง่ปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่

หมดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน, บตัรข้าราชการ, บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมส าเนาบตัร ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิตบุิคคล 
2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดนิทางของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ค) บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดนิทางของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล  
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดนิทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ค) บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดนิทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

หมายเหตุ :  (1)  ในกรณีของส าเนาเอกสารทกุฉบบั จะต้องมีการลงนาม  พร้อมประทบัตราส าคญั(ถ้ามี)  รับรอง 
ความถกูต้องด้วย 

                    (2)  ในกรณีเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดย  โนตารี พบับลิค 
หรือ วธีิ Notarized โดยมีอายกุารรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7. 



 
 

                         

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้
ตัง้แต่เวลา 8.00 น. ของวันเสาร์ที่  25 มกราคม 2563และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดงันัน้เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ /หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี
บาร์โค้ด ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุมาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

1. กรณีมาด้วยตนเอง 
1.1 ติดตอ่จดุลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ใน  

การแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
 1.2  รับบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 
       2. กรณีรับมอบฉนัทะ 
 2.1  วิธีการมอบฉนัทะ 

2.1.1 ผู้ ถือหุ้นทีไ่มส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงค์ทา่นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้  

2.1.2 ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการ
ลงคะแนนได้ 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้ 3 แบบ (แบบ ก ข และ 
ค) ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่ www.iec.co.th  ฉะนัน้ ท่านสามารถดาวน์โหลด หนงัสือมอบฉนัทะ
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้  ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้ตามแตก่รณีดงันี ้

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่าย ไมซ่บัซ้อน  
2. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่มีรายละเอียด

ของแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน  
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเ ป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ

แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)   ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
2.2  ติดตอ่จดุตรวจเอกสารและยื่นเอกสารดงันี ้

2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบ
หนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ซึง่ได้กรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วนและลงลายมือช่ือ 

2.2.2 เอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ ตามแตก่รณี 
 2.3  ติดตอ่จดุลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้นท่ีผา่นการตรวจแล้ว 
 2.4  รับบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ  

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. 



 
 

 
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

 
องค์ประชุม 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่  1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  
 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
 

ก. วาระทั่ วไป 
1.   การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระให้กระท าโดยเปิดเผย   และให้นบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง    ซึง่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ 

มอบฉนัทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่    คือเห็นด้วย   ไม่เหน็ด้วย   หรืองดออกเสียง   ไม่สามารถแบง่
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ 
 ให้ผู้ ถือหุ้น ท่ีออกเสียงลงคะแนนประเภท  ไม่เหน็ด้วย   หรือ  งดออกเสียง ในแตล่ะวาระ      เม่ือได้ลงมตใินใบ
ลงคะแนนในวาระดงักล่าวแล้ว   ให้ยกมือขึน้  โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นคนนัน้         จากนัน้
ก็จะท าการประมวลผลคะแนน  โดยบริษัทฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เหน็ด้วย    หรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดท่ีมาประชมุในช่วงวาระนัน้ ๆ     คะแนนเสียงท่ีเหลือจากการหกัออกด้วยคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และ คะแนนเสียง
งดออกเสียงรวมกนั  ให้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วย    และเม่ือการประมวลผลคะแนนในวาระนัน้เสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  
บริษัทฯ  ก็จะประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป   
 

2.  ในกรณีมอบฉนัทะ   
2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้    การลง 

คะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะ วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง 
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ      หรือ  
ระบไุว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถงึกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด  ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เหน็สมควร 
 

ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 14  ก าหนดให้ 
(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคน จะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว  หรือหลายคนเป็น 

กรรมการกไ็ด้    แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี 

จะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้     ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 



 
 

 
 
  

ส าหรับ ในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ เป็นรายบุคคลแตล่ะคน ทีละคนไป 
 
 ในวาระเลือกตัง้กรรมการ   บริษัทฯ   จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีมาเข้าร่วมประชมุ   ทัง้ที่
ลงคะแนนเสียง  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   หรือ  งดออกเสียง  ก็ตามทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปฏิบตัติามนโยบายการส่งเสริมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  
 
 มตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1)   ในกรณีปกต ิ      ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2)  กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัท ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกต ิ  มตขิองที่ประชมุจะเป็นไป 

ตามที่กฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนด   โดยประธานท่ีประชมุ หรือผู้ด าเนินการประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุได้รับ
ทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักล่าว  

- หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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