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  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่
 ประชุมเม่ือวนัเสาร์ท่ี 25 มกราคม  2563  เวลา 10.00 น.(นัดหมาย)  ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม  อาคารกอล์ฟวิว 
สนามกอลฟ์ไพน์เฮิร์สท  ชั้น 8  เลขท่ี 146/4 หมู่ 17  ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี      
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  

ส าหรับขอ้มูลตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดก้ าหนดวนั 
Record Date  คือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563   บริษทัฯ มีจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 249,345,538,669 หุน้  

ทั้งน้ี  ขณะท่ีประธานท่ีประชุมไดด้ าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 10.07 น. ไดมี้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะมาประชุมจ านวน  1,273 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  86,061,886,712  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  34.5151  ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน  249,345,538,669 หุน้    
 
เร่ิมการประชุม 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ   ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  10.07 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. พลต ารวจตรี สมนึก  บุรมิ    กรรมการ 
7. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
8. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ ์  กรรมการ และ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  
 
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 
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ในคร้ังน้ีดว้ย    และนายสมชยั วฒิุศาสตร์  ยงัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 
และการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้      นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดัส่ง 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บทราบโดยวธีิทางไปรษณียล์งทะเบียน  และ โฆษณาขอ้ความหนงัสือเชิญประชุมโดยทาง 
หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้นั้น  บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม และ 
เอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวลงในเวบไซตข์องบริษทัฯ  ท่ี  www.iec.co.th  เป็นการล่วงหนา้แลว้  โดยหนงัสือเชิญ 
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  นั้น  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือ 
วนัท่ี 3 มกราคม 2563  ท่ีผา่นมา   ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการรับทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ 
นกัลงทุนผูส้นใจทุกท่านไดรั้บทราบโดยทัว่ไปไดอี้กทางหน่ึงดว้ย   

การประชุมในคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดว้า่จา้งทนายความอิสระ  คือนายปกรณ์  บุญเยี่ยม  มาท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็น
อิสระ หรือ Inspector  เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม    และนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้ง บริษทั อินเวนท์เทค ซิส
เท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุม
ผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนชั้นน าต่าง ๆ  หลายบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์  มาเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการรับลงทะเบียนเขา้
ประชุม  และการประมวลผลนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมใหแ้ก่บริษทัฯ ดว้ย     ทั้งน้ี เพ่ือให้การประชุมด าเนิน
ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  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 5.) นั้น  บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ
ออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้    โดยบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมา
ประชุม   ทั้งที่ลงคะแนน    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   หรือ งดออกเสียง ก็ตาม   ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามนโยบายการ
ส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และเม่ือไดมี้การออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแลว้   ประธานท่ีประชุม  
หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระน้ีใหท่ี้ประชุมไดท้ราบต่อไป     

โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น  จะใชเ้วลาวาระ
ละ 3 นาที โดยประมาณ    ทั้งน้ี ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดฟังอาณติัสญัญาณจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ย  

http://www.iec.co.th/
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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   
 

ต่อจากนั้น นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานท่ีประชุม เป็นผูด้  าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม   ดงัน้ี   
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  เม่ือวนัที ่30 เมษายน 2562 
 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานท่ีประชุม  ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562   ซ่ึงปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ท่ีได้
จดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

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

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมนั้นถูกตอ้งครบถว้นจึงมีมติเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน 
2562  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย            93,183,493,942 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9315 
 -   ไม่เห็นดว้ย               63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0684       
             รวม               93,247,349,876 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสียง       34,828,618 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562    
 

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  และทีมงานไดร้ายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา ใหท่ี้ประชุมทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึง
ได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  พร้อมกับได้น าเสนอขอ้มูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  
ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2562 ท่ีผา่นมา   ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ โดยสรุป
พอสงัเขป ดงัน้ี  
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 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1  จ ากดั  
ปี 2562  มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 7.09 Mw  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย   

7.03 Mw , 6.91 Mw  และ 6.2 Mw  ตามล าดบั  เม่ือเทียบระหวา่งปี 2562 กบัปี 2561    ปี 2562 มีอตัราก าลงัการผลิตไฟฟ้า
เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 0.85 % 
 ปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  43,317,503 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มียอดขายไฟฟ้า
จ านวน 42,525,801 หน่วย  ,  28,588,985 หน่วย  และ 37,417,695 หน่วย  ตามล าดบั  เม่ือเทียบระหวา่งปี 2562 กบัปี 2561   
ปี 2562 มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 1.17 %  

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั ไออีซี แม่ทา  แม่แตง จ ากดั  โครงการท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
ปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  3,274,955 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มียอดขายไฟฟ้า 

จ านวน 2,979,987 หน่วย  ,  3,141,866 หน่วย  และ 3,287,089 หน่วย  ตามล าดบั  เม่ือเทียบระหวา่งปี 2562 กบัปี 2561   ปี 
2562 มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 9.9 % 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั ไออีซี แม่ทา  แม่แตง จ ากดั  โครงการท่ี อ.แม่ทา จ.ล าพนู 
ปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  3,304,820 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มียอดขายไฟฟ้า 

จ านวน 3,283,420 หน่วย  ,  3,414,568 หน่วย  และ 3,525,690 หน่วย  ตามล าดบั  เม่ือเทียบระหวา่งปี 2562 กบัปี 2561   ปี 
2562 มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 0.6 % 

 โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ  บริษทั จีเดค  จ ากดั  
ปี 2562  มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย 3.91 Mw  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าเฉล่ีย   

3.18 Mw , 3.5 Mw  และ 3.56 Mw  ตามล าดบั  เม่ือเทียบระหวา่งปี 2562 กบัปี 2561    ปี 2562 มีอตัราก าลงัการผลิตไฟฟ้า
เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 23 % 

ปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จ านวน  29,113,875 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มียอดขายไฟฟ้า 
จ านวน 20,363,752 หน่วย  ,  20,627,822 หน่วย  และ 23,775,789 หน่วย  ตามล าดบั  เม่ือเทียบระหวา่งปี 2562 กบัปี 2561   
ปี 2562 มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 42 %  

 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 (ปีท่ี6)   และ งานโครงการอ่ืน ๆ  
เป็นตน้    โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกนัประมาณ  178 ลา้นบาทเศษ     

 การเพ่ิมทุนในรอบปี 2560-2561 และการใชเ้งินเพ่ิมทุน 
ไดร้ายงานการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัในรอบปี 2560 – 2561 ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ 

โดยสรุปดงัน้ี  บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนใหม่อีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 8 -12 ตุลาคม 2561 โดยในคร้ังหลงัน้ี มีผูถื้อ
หุน้เดิมสนใจจองซ้ือจ านวน 1,347  คน คิดเป็นเงิน 571 ลา้นบาทเศษ    โดยบริษทัฯ ไดน้ าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใชต้าม
วตัถุประสงค์ท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ได้แก่  น าไปใช้สะสางหน้ีคา้งช าระต่อสถาบนัการเงิน   ใชป้รับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร  และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ    โดยถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ไดใ้ชเ้งินจาก
การเพ่ิมทุนไปแลว้คิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน 571 ลา้นบาทเศษ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
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 รายงานการส่งงบการเงินใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ส านกังาน ก.ล.ต. 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าและส่งงบการเงินงวดประจ าปี 2560 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 5  

กรกฎาคม 2562     โดยไดจ้ดัท าและส่งงบการเงินงวดไตรมาสท่ี 1  , งวดไตรมาสท่ี 2  และ งวดไตรมาสท่ี 3 ของ ปี 2560 
ใหแ้ก่หน่วยงานดงักล่าว เม่ือวนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2562  , วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 และ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562  ตามล าดบั 

 รายงานการด าเนินคดี 
 คดีการเพิกถอนหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าฟ้องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีท่ีตลาด 
หลกัทรัพยฯ์ มีค  าสั่งให้เพิกถอนหุ้นของบริษทัฯออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์    ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นค าให้การ และ 
บริษทัฯ ไดย้ืน่ค  าคดัคา้นค าใหก้ารตามกระบวนการของกฎหมายแลว้  ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ามารถ
ยืน่ค  าใหก้ารเพ่ิมเติมตามกฎหมายคดีดงักล่าวจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

 คดีฟ้องร้องอดีตผูบ้ริหาร 
คดีโครงการแม่ทา โครงการแม่มาลยั และคดีของบจ. ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี ่  จ  านวน 3 คดี มีมูลค่าความ 

เสียหายจ านวน 50.8 ลา้นบาท  โดยเป็นคดีอาญาขอ้หาฉอ้โกง  ศาลอุทธรณ์มีค าสัง่ประทบัรับฟ้อง  ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่ง
นดัสืบพยานในศาลชั้นตน้ 
  คดีถมดินและตอกเสาเขม็ของ บจ.ไออีซี สระแกว้ 1  คดีก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียในโครงการโรงงาน
ระยอง  และ คดีก่อสร้างโรงคดัแยกพลาสติกท่ีหาดใหญ่  จ านวน 3 คดี มีมูลค่าความเสียหายจ านวน 26.085 ลา้นบาท   
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าเสียหายจ านวน 26.085 ลา้นบาท คืนแลว้  
  นอกจากน้ียงัมีคดีท่ี ส านกังาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารซ่ึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการสอบสวนของ
เจา้พนกังานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  
  คดีฟ้องเรียกเงินมดัจ าค่าซ้ือหุ้นคืน(โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จงัหวดัก าแพงเพชร)   จ านวน 40 ลา้นบาท 
และค่าเสียหายอีกจ านวน 5 ลา้นบาท  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการบงัคบัคดีตามค าพิพากษา 
  คดีฟ้องผูข้ายหุ้นเดิมฉ้อโกงเน่ืองจากปกปิดขอ้มูล (โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จงัหวดัสระแกว้)  ศาล
ชั้นตน้และศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษใหจ้ าคุก (จ าเลยรายหน่ึง) มีก าหนด 2 ปี   
 
 นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล  ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นรายอ่ืนบางราย ได้สอบถามว่า (1)  โรงไฟฟ้า 
บริษทั จีเดค จ ากดั  เป็นบริษทัร่วมลงทุนท่ี บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO)  เขา้มาถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใด   (2) 
ปัจจุบนัยงัไดค้่า Adder  อยูอี่กหรือไม่   (3)  ก าลงัการผลิตไดเ้ท่าใด  (4)  บริษทั จีเดค จ ากดั ยงัมีการน าเปลือกไมม้าใชเ้ป็น
วสัดุเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือไม่   และ (5)  เช้ือเพลิงบ่อขยะเก่าท่ีอยูด่า้นหลงัโรงไฟฟ้าฯ บริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะน า
ขยะเก่าดงักล่าวมาเพ่ิมผลผลิตในการผลิตพลงังานไฟฟ้าหรือไม่อยา่งไร   
 นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่  เดิมบริษทั จีเดค จ ากดั    เคยถือหุ้นโดย 
EGCO ในสดัส่วน  50%    ต่อมาในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561  EGCO  ไดข้ายหุ้นจีเดคท่ีตนเองถืออยูจ่  านวนทั้งหมดคืน
ให้แก่ บริษทั ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี่ จ  ากดั (IECG)    จึงท าให้ ณ ปัจุบนั จีเดคถือหุ้นโดย IECG  ในสัดส่วน 100%      ส่วน
เร่ือง Adder  ก็ยงัคงไดรั้บค่า Adder  เป็นปกติเหมือนเดิม       ซ่ึงท่ีผา่นมาไดก้ าลงัการผลิต 3 Mw เศษ   ปัจจุบนัไดก้ าลงัผลิต 
4 Mw เศษ   ในเร่ืองวตัถุดิบท่ีเป็นเช้ือเพลิงบริษทัฯ ไดใ้ชเ้ช้ือเพลิงขยะเป็นเช้ือเพลิงหลกั ส่วนการน าเปลือกไมม้าเป็น
เช้ือเพลิงนั้น เป็นการน ามาใชใ้นปริมาณเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นในอตัราส่วนท่ีไม่เกินกวา่หน่วยงานราชการก าหนดเพื่อให้การ
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เผาไหมส้มบูรณ์ข้ึน  โดยในส่วนของขยะเก่าก็เป็นแนวทางหน่ึงท่ีบริษทัฯ ก าลงัพิจารณาและหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตในอนาคตต่อไป    
 ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ  จะสามารถกลบัเขา้มาท าการซ้ือขายหุ้น (Trade) ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ไดอี้กคร้ังเม่ือใด  
 นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   เร่ืองการท่ีจะสามารถกลบัเขา้มา Trade 
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอี้กคร้ังหน่ึงนั้น คงจะตอ้งรอผลการพิจารณาและค าสั่งของศาลปกครอง  และ การจดัท า/น าส่งงบ
การเงินปีก่อน ๆ ท่ียงัคงคา้งส่งอยูก่บัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  โดยตอ้งไล่ท างบการเงินดงักล่าวใหเ้สร็จ และตอ้งจดัท า
งบการเงินในงวดอนาคตถดัๆ ไป ใหท้นัภายในระยะเวลาการส่งงบการเงินในงวดปกติในหว้งเวลานั้นๆ  อีก 2 งวดติดตอ่กนั 
ให้ส าเร็จ   ซ่ึงบริษทัฯ ก าลงัใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะขบัเคล่ือนให้การจดัท างบการเงินให้ส าเร็จลุ่ล่วงลงได ้ เพ่ือ
บริษทัฯ จะไดมี้โอกาสเขา้มา Trade ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอี้กต่อไป  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีเป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น  วาระน้ีจึงไม่ตอ้งใชเ้สียง
ลงคะแนนแต่อยา่งใด 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษทัในรอบปี 2562  
 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุล  และ บัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 
นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่      ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชี

ก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   โดยนายสมคิด เตีย
ตระกลู   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785  แห่ง บริษทั  แกรนท ์ธอนตนั  จ ากดั   และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ายงานงบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   กล่าวโดยสรุป ดงัน้ี  
 งบรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี  

 สินทรัพยร์วม ปี  2560  จ านวน 3,677.40 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2559 จ านวน 3,065.24  
ลา้นบาท  มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 612.16 ลา้นบาท หรือ 19.97 %    

 หน้ีสินรวม ปี 2560 จ านวน  2,765.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 จ านวน 1,082.75 ลา้น 
บาท มีจ านวนเพ่ิมข้ึน  1,683.12  ลา้นบาท หรือ  155.45 %   

 มีรายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ ปี 2560 จ านวน  386.52 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559  
จ านวน 462.75 ลา้นบาท มีจ านวนลดลง 124.11  ลา้นบาท  หรือ  16.47 %   

 มีรายไดอ่ื้น ปี 2560  จ านวน 32.97 ลา้นบาท   เม่ือเทียบกบัปี 2559  จ านวน  44.80 ลา้นบาท    
มีจ านวนลดลง 11.83  ลา้นบาท   หรือ  26.41 %   

 มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ ปี 2560  จ านวน  1,309.46   
ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2559  จ านวน  1,925.40  ลา้นบาท  มีจ านวนลดลง  615.94 ลา้นบาท  หรือ 31.99 %    

 โดยในส่วนของผลประกอบการ เป็นดงัน้ี   ส าหรับปี 2560  มีผลขาดทุน จ านวน 768.92 ลา้น 
บาท    เม่ือเทียบกบัปี 2559 มีผลขาดทุน 1,686.61 ลา้นบาท     มีผลขาดทุนลดลง  917.69 ลา้นบาท  หรือ 54.41 %      

 ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  หรืองบเด่ียว นั้น มีดงัน้ี 
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บริษทัฯ  มีผลขาดทุน ส าหรับปี 2560  จ านวน  687.68  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2559   มีผล 
ขาดทุน 2,254.86 ลา้นบาท  มีผลขาดทุนลดลง  1,567.18 ลา้นบาท  หรือ 69.50 %   
 ผูถื้อหุน้สุภาพบุรุษท่านหน่ึง  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมวา่    ในปี 2559  บริษทัฯ ไดมี้การตั้งดอ้ยค่าไวแ้ลว้    ปี 2560 
ไม่น่าจะมีการตั้งดอ้ยค่าอีก     และบริษทัฯ มีหลกัการดอ้ยค่า และหลกัการในการประเมินมูลค่าอยา่งไร  
 นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   การตั้งดอ้ย
ค่าเป็นหลกัการและมาตรฐานการบญัชี และการตรวจสอบบัญชีอนัเป็นไปตามหลกัสากล   การพิจารณาการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยเ์พ่ือใหม้ัน่ใจวา่กิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น  
และมาตรฐานการบญัชีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     และหากมีการตรวจพบวา่มูลค่าของส่ิงของ 
หรือทรัพยสิ์นใด ๆ  มีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น ๆ  ลดนอ้ยถอยลง หรือ เส่ือมมูลค่าลงไปอีก  ก็ควรอาจจะ
ตอ้งพิจารณาใหมี้การตั้งดอ้ยค่าอีกก็ได ้ซ่ึงถือเป็นการใชห้ลกัความระมดัระวงัอยา่งยิง่ตามมาตรฐานการบญัชีโดยทัว่ไป  
 ซ่ึงในการตรวจสอบทางบญัชี  หากผูต้รวจสอบบญัชีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัมูลค่า   ผูต้รวจสอบบญัชีก็จะแนะน าให้
กิจการจดัใหมี้ผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีเป็นกลาง  ซ่ึงเป็นผูมี้วิชาชีพเฉพาะดา้นและข้ึนทะเบียนต่อส านกังาน ก.ล.ต.  มาเป็นผู ้
ประเมินมูลค่า(ราคา) ของสินทรัพยน์ั้นๆ  เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาการตรวจสอบและการแสดงความเห็นใน
การสอบบญัชีของกิจการนั้นๆ     และในงบการเงินปี 2560 ของบริษทัฯ  ก็ไดมี้การประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระท่ีเป็นกลางถึง  2 รายดว้ยกนั  ทั้งน้ีก็เพ่ือใหไ้ดมู้ลค่าท่ีถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัขอ้เท็จจริงและไดม้าตรฐานมากท่ีสุด 
 นายฮั้งใช้  อคัควสักุล  ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นรายอ่ืนบางราย ได้แสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะวา่    หากในอนาคตภายภาคหนา้ ผูส้อบบญัชีเห็นวา่ ทรัพยสิ์นหรือเคร่ืองจกัรของกิจการมีประสิทธิภาพการใช้
งานท่ีดีข้ึน หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีท าก าไรได ้ก็จะท าใหก้ารประเมินการดอ้ยค่าเกิดข้ึนนอ้ยลง    และ อีกฟากหน่ึงส าหรับผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีเป็นนกับญัชีภายในของบริษทัฯ  ก็จะตอ้งท าหนา้ท่ีในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอก อนัจะท าใหก้ารจดัท างบการเงินและการสอบบญัชีเป็นไปดว้ยประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเป็นงบท่ีไม่มีเง่ือนไข
ไดใ้นท่ีสุด 
 นายสถาพร  ผงันิรันดร์  ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นวา่   ในการพิจารณางบการเงิน  บริษทัฯ  ควรจะมีเอกสาร
เร่ืองงบการเงินเป็นหนงัสือแจกจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นหนา้งาน  เพ่ือจะไดเ้ป็นการสะดวกกบักลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีโทรศพัท์มือถือ 
หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถสแกน QR Code  ได ้ 

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

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ        โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

 
 -   เห็นดว้ย            95,785,757,856 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9333 
 -   ไม่เห็นดว้ย               63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0666       
         รวม                95,849,613,790 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสียง        51,232,975 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณายกเลกิผู้สอบบัญชีรายเก่า และพจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่  และก าหนดค่าตอบแทน 
                การสอบบัญชีประจ าปี 2561  ประจ าปี 2562 และ ประจ าปี 2563 

 
นายเมธา  ธรรมวหิาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองดว้ย บริษทั แกรนท ์ธอนตนั  

จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรายเก่าของบริษทัฯ  ไดด้ าเนินการตรวจสอบบญัชีของบริษทังวดไตรมาสและงวดประจ าปี 2560  
เสร็จส้ินสมบูรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่ล่าชา้กวา่แผนการท่ีก าหนดไวเ้ดิม  บริษทัฯ จึงไดข้อยกเลิกการท าหนา้ท่ีเป็น 
ผูส้อบบญัชีรายเก่าดงักล่าวส าหรับการสอบบญัชีประจ าปี 2561  และ ประจ าปี 2562 นั้น 

 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ ง
ผูส้อบบัญชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง 
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561  ประจ าปี 2562 และ ประจ าปี 2563  ดงัน้ี 

1) นายชยักฤต  วรกิจภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  7326 หรือ 
2) นางสาวกมลทรรศน์  จิตการคา้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  10356   
แห่งบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2561  ประจ าปี 2562 และ 

ประจ าปี 2563  โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2561  
ประจ าปี 2562 และ ประจ าปี 2563   พร้อมกบัขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ส าหรับประจ าปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( หา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น )    ส าหรับประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่
เกิน 5,400,000 บาท ( หา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น )   และ ส าหรับประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( หา้ลา้นส่ีแสน
บาทถว้น )   โดยบริษทัฯ ไดน้ าเสนอและฉายภาพตารางขอ้มูลรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีน้ีให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณา
ไปพร้อมเพรียงกนั 

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

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเลิกผูส้อบบญัชีรายเก่า และพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง ดงัน้ี 
1) นายชยักฤต  วรกิจภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  7326 หรือ 
2) นางสาวกมลทรรศน์  จิตการคา้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  10356   
แห่งบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี  2561  ประจ าปี 2562 และ 

ประจ าปี 2563  โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2561  
ประจ าปี 2562 และ ประจ าปี 2563   พร้อมกบัอนุมติัให้ก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับประจ าปี 
2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( หา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น )    ส าหรับประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท  
(ห้าลา้นส่ีแสนบาทถว้น )   และ ส าหรับประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าลา้นส่ีแสนบาทถว้น )  ตามท่ี
เสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฎรายละเอียดดงัน้ี  
 -   เห็นดว้ย             95,973,407,820 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9335 
 -   ไม่เห็นดว้ย                63,855,934 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0664 
      รวม                 96,037,263,754 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
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 -   งดออกเสียง           9,600,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสีย          11,500,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
 

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

(1) นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ   ประธานกรรมการ   
(2) นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 (3) นายด ารงค ์ ภูติภทัร์  กรรมการ   
แต่เน่ืองจาก นายด ารงค ์ ภูติภทัร์   ได้แสดงความจ านงค์มายงับริษทัฯ  วา่ไม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีภารกิจอ่ืน ๆ อยู ่  
และเน่ืองจาก บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ

บริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีบริษทัก าหนด ทั้งไดเ้ผยแพร่
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.iec.co.th หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 
2562 แลว้นั้น ปรากฎวา่มีกลุ่มผูถื้อหุน้ไดเ้สนอช่ือของ  “ นายเฉลิม ซ่ือภกัดี ”  เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในคร้ังน้ีดว้ย   ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายช่ือของบุคคลดงักล่าวท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้ได้
เสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการฯ ใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนโดยทัว่ไปไดรั้บทราบผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 6 มกราคม 2563  เป็นตน้มา  

บริษทัฯ จึงเห็นสมควรใหน้ าเสนอช่ือของกรรมการท่ีครบวาระตามกฎหมายทั้ง 2 คน  อนัไดแ้ก่  (1) นายโกมล  
จึงรุ่งเรืองกิจ  และ  (2)  นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหน่ึง   พร้อมทั้งเห็นสมควรใหน้ าเสนอช่ือของ (3)  นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี   ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาอนุมติัเลือกตั้ง
ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ ประวติัการเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัของกรรมการ 2 คนดงักล่าว    และ รวมทั้งประวติัของ นายเฉลิม ซ่ือภกัดี   รวมเป็นผูเ้ขา้รับ
การเสนอช่ือทั้งหมด 3 คนน้ี ปรากฏตาม Power Point  ท่ีไดฉ้ายผ่านเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นน้ีได้
พิจารณาดูไปโดยพร้อมเพรียงกนั 
 โอกาสน้ี  บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ ง 3 คนขา้งตน้ เป็น
รายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป  ซ่ึงไดแ้ก่ (1) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ  ใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลขวาระท่ี 5.1 ,  
(2) นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  ใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลขวาระท่ี 5.2   และ (3)  นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี ให้ผูถื้อหุ้น
ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลขวาระท่ี 5.3   เป็นบตัรส าหรับใชล้งคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งกรรมการส าหรับบุคคลนั้นๆ        
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ซ่ึงในวาระน้ีเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพ่ือใหป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั 
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทลีะคน ๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ
เกบ็บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดย
วธีิการและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระน้ีเป็นไปตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ก่อน
หนา้น้ี  

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

เม่ือผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแลว้   พนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  จึงได้
เดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่าน   และน ามาประมวลผลคะแนน 

ทั้งน้ี  บุคคลท่ีเขา้รับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจ านวน 3 ท่าน  ไดค้ะแนนเสียง ดงัน้ี  
 
(1) นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ 
-   เห็นดว้ย            95,986,871,461 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9255 
-   ไม่เห็นดว้ย               71,492,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0744 
     รวม                96,058,363,754 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสียง                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
(2) นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์ 
-   เห็นดว้ย             95,935,239,861 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.8870 
-   ไม่เห็นดว้ย              108,492,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.1129 
     รวม              120,530,497,560 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสียง        14,625,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสีย                  6,600  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
(3) นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี 
-   เห็นดว้ย            95,155,964,293 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.3218 
-   ไม่เห็นดว้ย             649,723,756 เสียง     คิดเป็นร้อยละ      0.6781 
     รวม               95,805,688,049 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสียง     252,669,105 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสีย                 6,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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สรุปมติ  :  บุคคลผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี จ านวน  3 คน 
โดยเรียงตามล าดบัคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาและบุคคลทั้ง 3 ท่านดงักล่าวก็ไดค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ  

1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ   ไดค้ะแนนเสียงขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ  99.9255 
2.  นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  ไดค้ะแนนเสียงขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ  99.8870  
3. นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี   ไดค้ะแนนเสียงขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ  99.3218 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 
ดงันั้น  จึงมีผลท าให้ภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ณ ปัจจุบนัน้ี  บริษทัฯ จึงมีกรรมการ

ทั้งส้ิน  จ านวน  9 คน  โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี  
1.   นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ             ประธานกรรมการ 
2.   นายสนัติชยั   เตียวสมบูรณ์กิจ           รองประธานกรรมการ     
3.   นายเมธา   ธรรมวหิาร              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4.   นายศกัดา  ศรีนิเวศน์                กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5.   นายชชัวาลย ์  ฮาสุวรรณกิจ          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6.   นายอภิเชษฐ   ไพบูลยพ์นัธ์       กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
7. พลต ารวจตรี สมนึก   บุรมิ              กรรมการ / กรรมการอิสระ 
8.   นายพรเทพ   อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
9.   นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี   กรรมการ  

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    

ประจ าปี 2563 
 
นายสมชยั  วฒิุศาสตร์  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย ไดเ้รียนเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนด 

ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 90  และขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ท่ี 29 ท่ีก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั    
ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น    ดว้ยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562  เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562  ไดพิ้จารณารายละเอียดการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริษทั และ กรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2563 แลว้      จึงเห็นสมควรใหก้ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ
บริษทั  และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563   อนัไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  เงินบ าเหน็จกรรมการ  ในวงเงินรวมกัน
ทั้งส้ินไม่เกนิ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)      โดยก าหนดใหจ่้ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดงัน้ี  
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ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2561 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2562 

อตัราค่าตอบแทน*
(บาท) 

ปี 2563(ปีท่ีเสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบริษทั 
รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

 
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 

 
หมายเหตุ* : ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อคร้ังต่อคน 

                                
                 หมายเหตุ    อน่ึง อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษทัฯ ท่ีไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีไดพ้ิจารณาเม่ือ 2 ปี ท่ีผา่นมายอ้นหลงั ดงัน้ี  

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      960,000  บาท  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      800,000  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 2563  อนั
ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เงินบ าเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 800,000 บาท  (แปดแสนบาทถว้น) ต่อปี   
ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย             95,973,436,702 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9115 
 -   ไม่เห็นดว้ย                70,302,052   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0731 
 -   งดออกเสียง               14,625,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0152  

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -     
     รวม                96,058,363,754 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100  

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
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ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  แต่มีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและมีขอ้เสนอแนะพอสรุปไดเ้ป็น

ขอ้มูลโดยสงัเขป ไดด้งัน้ี 
ผูถื้อหุน้สุภาพบุรุษท่านหน่ึง  ไดเ้รียนสอบถามต่อท่ีประชุมวา่  นอกจากบริษทัฯ ตอ้งส่งงบการเงินท่ียงัคงคา้งส่งให้

ครบถว้น  และ ยงัตอ้งส่งงบการเงินงวดปกติให้เป็นไปตามระยะเวลาการน าส่งงบการเงินตามงวดปกติอีก 2 งวดปกติ
ติดต่อกนัแลว้  หากบริษทัฯ จะเขา้ Trade ได ้ บริษทัจะตอ้งมีผลประกอบการก าไรติดต่อกนัอีกก่ีงวดจึงจะสามารถเขา้ Trade 
ได ้

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงวา่  ในกรณีของบริษทัฯ ท่ีถูกเพิกถอนนั้น 
เป็นกรณีท่ีส่งงบการเงินล่าชา้   มิไดเ้ป็นกรณีท่ีถูกเพิกถอนดว้ยเหตุของผลประกอบการจนเป็นผลท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นติด
ลบแต่อยา่งใด    ซ่ึงกรณีการส่งงบล่าชา้ก็ตอ้งแกด้ว้ยการส่งงบให้ทนั     ส่วนกรณีของผลประกอบการในส่วนของผูถื้อหุ้น
ติดลบก็ตอ้งแก้ด้วยการท าก าไรติดต่อกันตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์  ซ่ึงกรณีของบริษทัจึงมิใช่กรณีของผล
ประกอบการตามท่ีเรียนไวข้า้งตน้  

นายประพนัธ์  คุม้เมธา  ผูถื้อหุน้ ไดเ้รียนสอบถามต่อท่ีประชุมวา่ ในปัจจุบนัธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน
ในภาพรวมของประเทศเป็นอยา่งไร   และ บริษทัฯ มีช่องทางหรือลู่ทางในการมองหาธุรกิจอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่  ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  
เห็นวา่ ณ ปัจจุบนัรัฐบาลไม่ค่อยใหค้วามส าคญัหรือใหก้ารสนบัสนุนกบัผูป้ระกอบการเท่าท่ีควรเหมือนกบัในอดีตท่ีผ่านมา
ส่วนในธุรกิจอ่ืนๆ ในส่วนของบริษทัฯ  ยงัไม่มีฐานเดิมของธุกิจใหม่ท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี ( Know How)   แต่บริษทัฯ
ยงัไม่มี Know How เป็นของตนเอง  ก็ยงัคงเป็นเร่ืองท่ียากในการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษทัฯ ณ ขณะน้ี  

นายกุลพชัร์  รัตนตั้งตระกูล  ผูถื้อหุ้น ไดเ้รียนสอบถามวา่  กรณีถา้บริษทัฯ จะเขา้ Trade    บริษทัฯ จะมีนโยบาย
หรือแนวทางจะรวมพาร์ ลดพาร์ ก่อนการจะเขา้ Trade หรือไม่      หรือจะให้เขา้ Trade ก่อนแลว้จึงจะรวมพาร์และลดพาร์
ในภายหลงั  

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่ หลกัการในเบ้ืองตน้กิจการควรตอ้งมีการท าก าไรให้
บริษทัฯ ก่อน   ซ่ึงในกรณีท่ีกิจการยงัคงมีขาดทุนสะสมอยูเ่ป็นจ านวนมาก  บริษทัฯ ก็อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาการท าก าไร
ตามปกติในแต่ละปีอีกจ านวนหลายสิบปีจึงจะลา้งขาดทุนสะสมได ้   แต่การลา้งขาดทุนสะสมโดยการรวมพาร์และการลด
พาร์ก็เป็นวธีิการหน่ึงท่ีสามารถท่ีจะหยน่ระยะเวลาการลา้งขาดทุนสะสมใหน้อ้ยลงได ้    
 นายสมศกัด์ิ  โกนธีรากลู  ผูถื้อหุน้ ไดเ้รียนสอบถามวา่   ขาดทุนสะสมท่ีมีอยูจ่  านวนมาก บริษทัฯ จะใชเ้วลาอีกก่ีปี
จึงจะลา้งขาดทุนสะสมใหห้มดไปได ้
 นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงวา่  ตามท่ีท่านประธานกรรมการไดน้ าเรียน
ช้ีแจงแลว้วา่ หากพิจารณาประเด็นการท าก าไรโดยวธีิการเดียว  บริษทัฯ จะตอ้งท าก าไรทุกปี และตอ้งใชเ้วลาหลายปีจึงจะน า
ก าไรมาลา้งขาดทุนสะสมได ้ แต่ถา้หากน าส่วนล ้ามูลค่าหุ้น (พรีเม่ียม) ท่ีมีอยูใ่นงบการเงินน าพรีเม่ียมส่วนน้ีมาช่วยในการ
ลา้งขาดทุนสะสมไดอี้กส่วนหน่ึงก็สามารถด าเนินการได ้   
 

ท่ีประชุม ไดด้ าเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแลว้  ประธานฯ จึงไดก้ล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู ้
ถือหุน้ 
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            ปิดประชุม เวลา   12.58 น. 
 
 
หมายเหตุ       : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกวา่ ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม       ทั้ งน้ีมีจ านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,453 ราย   นบัเป็นจ านวนหุ้นได ้ 96,060,781,254 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 
38.5252  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด      
 
 
                                     ลงช่ือ                                                                   ประธานท่ีประชุม 

                      (        นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ        ) 
                                    ประธานกรรมการ  
 
 

ลงช่ือ                                                      ผูบ้นัทึกการประชุม 
            (      นายสมชยั  วฒิุศาสตร์    ) 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย 


