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ที่ สกอ.  012 / 2564 
         5 เมษายน 2564 
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code 

2.1 ส าเนางบการเงินประจ าปี 2561  
2.2 ส าเนางบการเงินประจ าปี 2562 
2.3 ส าเนางบการเงินประจ าปี 2563 

3. ขอ้มลูประวตัิของกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระและใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่อกีวาระหนึง่  

4. กรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้
5. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้   
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ  ( แบบ ก.  และ  แบบ ข. )   
7. เอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
8. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้และหลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีง  
9. แผนท่ีที่ตัง้สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท  ( สถานท่ีจดัประชมุ ) 
10. มาตรการและแนวปฏิบตัิการประชมุ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 

  

 ดว้ย คณะกรรมการบรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าหนดนดัประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งกอลฟ์วิวบอลรูม  อาคารกอลฟ์ววิ ชัน้ 8  
สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท เลขที่ 146/4 หมู ่ 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี
(ลงทะเบยีนเพื่อเขา้รว่มประชมุเริม่ตัง้แตเ่วลา 8.00 น.)  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2563 

หลักการและเหตุผล: บรษัิทฯจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม   
2563 โดยมีส  าเนารายงานการประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ซึง่บรษัิทฯไดเ้ผยแพร ่
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.iec.co.th ไวแ้ลว้ตัง้แตว่นัท่ี 12  เมษายน 2563 เป็นตน้มา 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุเนื่องจากไดบ้นัทกึถกูตอ้งตรงตามมติที่ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2563  
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563    

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563  
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้เป็นเพียงวาระเพื่อรบัทราบเทา่นัน้ จึงไมต่อ้งใชเ้สยีง 
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี  
วาระ 3.1  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 39 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชี 2561 ของบรษัิทฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและไดผ้่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียดตาม
ส าเนางบการเงินประจ าปี 2561 (รูปแบบ QR Code) สิง่ที่สง่มาดว้ย 2.1  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
วาระ 3.2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 39 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชี 2562 ของบรษัิทฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและไดผ้่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียดตาม
ส าเนางบการเงินประจ าปี 2562 (รูปแบบ QR Code) สิง่ที่สง่มาดว้ย 2.2 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
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วาระ 3.3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 39 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชี 2563 ของบรษัิทฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและไดผ้่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียดตาม
รายงานประจ าปี 2563 (รูปแบบ QR Code) สิง่ที่สง่มาดว้ย 2.3  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผลประจ าปี 
วาระ 4.1  พิจารณาอนุมัติงดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนด
ไวว้า่การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
วาระ 4.2  พิจารณาอนุมัติงดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนด
ไวว้า่การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
วาระ 4.3  พิจารณาอนุมัติงดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนด
ไวว้า่การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
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ความเห็นคณะกรรมการ:  ถึงแมว้่าผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีผล
ประกอบการก าไร  เนื่องจากบรษัิทยงัคงมยีอดขาดทนุสะสมเหลอือยูใ่นบญัชีของบรษัิท จึงเห็นสมควรใหง้ด
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
บรษัิทฯขอ้ที่ 15 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ในปี 2564 มีกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหนง่ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่  
(1) นายสนัติชยั เตียวสมบรูณกิ์จ รองประธานกรรมการ   
(2) นายเมธา ธรรมวิหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 (3) นายชชัวาลย ์ฮาสวุรรณกิจ  กรรมการตรวจสอบ   
บริษัทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอช่ือบุคคลทัง้ 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการ  
รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท วฒุิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน และ ประวตัิ
การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทของกรรมการทัง้ 3 คนดงักลา่ว ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย  3. 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564  

หลักการและเหตุผล:ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90และขอ้บงัคบับรษัิทฯ
ขอ้ที่ 29 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนตามขอ้บงัคับของบริษัท    ในกรณีที่ขอ้บังคบัของ
บรษัิทมิไดก้ าหนดไว ้ การจ่ายคา่ตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้  
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
บรษัิท และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564  อนัไดแ้ก่ คา่เบีย้ประชมุกรรมการ   เงินบ าเหน็จกรรมการ 
ในวงเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 960,000 บาท (เกา้แสนหกหมื่นบาทถว้น)  โดยก าหนดใหจ้า่ยคา่ตอบแทน 
ตามรายละเอยีดดงันี ้          
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ต าแหนง่ อตัราคา่ตอบแทน
(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2562 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2563 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบรษัิท 
รองประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท 

 
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 

 
อนึง่ อตัราคา่ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบรษัิทฯ ที่ไดเ้คยเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ 
หุน้ประจ าปีไดพ้ิจารณาเมื่อ 3  ปี ท่ีผา่นมายอ้นหลงั ดงันี ้ 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      960,000  บาท  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      800,000  บาท  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      800,000  บาท  
จ านวนเสียงที่ตอ้งใช้เพือ่ผ่านมติ: วาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ตามมาตรา 90 วรรคสอง  แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2564  

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบับรษัิทฯขอ้ที่ 36 ก าหนดใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากคณุสมบตัิ ประสบการณ ์คณุภาพของผลงานที่
ผ่านมา ความพรอ้มของบุคลากร มาตรฐานการปฎิบัติงานและความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท 
เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้ให ้นายณรงค ์หลกัฐาน ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ นางสาวมะลิ
วรรณ พาหวุฒันกร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4701 หรอื นายชยักฤต วรกิจภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 7326  หรอื นางสาวกมลทรรศน ์จิตการคา้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10356 ในนามบริษัท เอ็นพี
เอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อ านาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีดงักลา่วที่บริษัท
เสนอแตง่ตัง้นีไ้มม่ีความสมัพนัธ ์หรอืมีสว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท    จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564  และรายไตรมาส โดยมี
วงเงินไมเ่กิน 5,400,000 บาท (หา้ลา้นสีแ่สนบาทถว้น)  
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถา้มี) 

อนึง่ บรษัิทฯ ก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน           
โดยในวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุมตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป  เพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน      ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพ์
บารโ์ค้ด (Registration Form)   มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท ) ตาม
ความประสงค ์ ทัง้นีจ้ะตอ้งยื่นแสดงเอกสาร  หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้  หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
เขา้รว่มประชมุตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7.  

หากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคท์่าน
สามารถเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯได ้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรบัมอบฉนัทะจาก
ทา่นได ้คือ นายศกัดา ศรนีิเวศน ์ ด ารงต าแหนง่  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ดงัมีรายช่ือตามสิ่งที่สง่มา
ดว้ย 4. กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาทา้ยหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ หรือจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได ้ ( แบบ ค. (พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นีใ้ชส้  าหรบั Custodian เทา่นัน้ ) 

ในกรณีที่ทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ ขอความรว่มมือทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบ
ฉันทะมายงับริษัทฯ ดงักล่าวภายในวนัพุธที่ 21 เมษายน 2564 หรือ ยื่นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนกังาน
ลงทะเบียน ณ ท่ีประชมุก่อนเขา้รว่มประชมุและขอใหท้า่นหรอื     ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตาม
รายการท่ีปรากฏในสง่ที่สง่มาดว้ย 7. มาแสดงดว้ย โดยบรษัิทฯจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑก์าร
ใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีงตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 8. และแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9.   

ทัง้นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่ หรอืบคุคลที่กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่มอบหมายให้
ด าเนินการแทน มีอ านาจในการก าหนดวนั เวลา และสถานที่จดัประชุมใหม่ รวมถึงรูปแบบและเง่ือนไขการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ  โดยตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่
กฎหมายก าหนด เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุทา่นทางบรษัิทฯ  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นติดตามขา่วสารท่ีบรษัิท อาจ
มีการแจง้เพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัเนื่องมาจากสถานการณด์งักลา่ว โดยบริษัทฯ จะแจง้ผ่านเว็ปไซด์
บรษัิทฯที่  www.iec.co.th  

 

http://www.iec.co.th/
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บริษัทฯ  ตระหนกัและห่วงใยต่อความเสี่ยงในการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ตลอดจนสขุภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เข้าร่วมประชุม จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ภายใต้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 ตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ตามประกาศของจังหวดัปทุมธานี จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการ
ปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิดงักลา่วอยา่งเครง่ครดัตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 10.   

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

     
    ( นายโกมล จึงรุง่เรอืงกิจ ) 

                                    ประธานกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ จะไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุ พรอ้มแบบหนงัสือมอบฉนัทะ เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564  และเอกสารประกอบการประชมุอื่นๆ บนเว็บไซดบ์รษัิทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการลว่งหนา้
ที่ www.iec.co.th  ภายใตห้วัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์>  ขอ้มูลส าหรบัผูถื้อหุน้ > การประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
ทัง้นี ้ กรณีมีข้อสอบถาม  กรุณาติดต่อที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่  investors.iec@gmail.com หรือ   
โทรศพัทห์มายเลข  02-619-0199  หรอืโทรสารหมายเลข 02-619-0019 

2. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัคืนลว่งหนา้ไดท้ี่ 
เลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชัน้ท่ี  9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   
กรุงเทพมหานคร  10400 

3. การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564   จะด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  ในกรณีผูถื้อหุน้ตา่งชาติ  
โปรดน าลา่มผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

4. เพื่อเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและ
เทา่เทียมกนั เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ไดเ้ปิดเผยบนเว็บไซดตข์องบรษัิทฯ แลว้    

mailto:investors.iec@gmail.com
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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 
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ข้อมูลประวตัิของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ 

 
                                         

ล าดับที ่  1 
                                                                                                        
นายสันตชัิย  เตยีวสมบูรณ์กจิ 
 
อายุ      : 70  ปี 
สัญชาต ิ      : ไทย  
สัดส่วนการถือหุ้น     : 25,001,125 หุน้   (ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2564) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด    :  วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน   :  ไม่มี  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   : กรรมการบริษทั  
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท IEC 

2561 - ปัจจุบนั    : รองประธานกรรมการ  
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบันและ  
ประสบการณ์ท างาน  ( 5 ปีย้อนหลงั ) 
 พ.ศ. 2561    : ผูแ้ทนคณะเกษตรฯ   / มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 พ.ศ. 2527       : ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  / บริษทั ลีพฒันาอาหารสตัว ์จ ากดั 
 พ.ศ. 2523       : รองผูจ้ดัการ / บริษทั เซ็นทาโก จ ากดั 

พ.ศ. 2521          : รองผูจ้ดัการแผนกขาย / บริษทั ผลิตภณัฑอ์าหารเซ็นทรัล จ ากดั 
พ.ศ. 2518     : สตัวบาลประจ าฟาร์ม  /  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหารสตัว ์จ ากดั   (ซี.พี.) 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2563  : คณะกรรมการบริษทัฯ จดัประชุม 6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง   
ประวตักิารเข้าเป็นกรรมการบริษทั    : ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทั 

  โดยมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 (คร้ังใหม่) 
   เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 และเม่ือครบก าหนดวาระกรรมการตาม       
   กฎหมาย ก็ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
   ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
 

 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3. 
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ล าดับที ่2                                                                                                                               
 

นายเมธา  ธรรมวหิาร 
             
อายุ      : 63   ปี 
สัญชาต ิ      : ไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น     : ไม่มี (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด    : ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์    
                                                                                                มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน   : ไม่มี    
กรรมการบริษัทไทย ( IOD )        
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   : ประธานกรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ)                                              
 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท IEC 
 2561 – ปัจจุบัน    : ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบันและ  
ประสบการณ์ท างาน  ( 5 ปีย้อนหลงั ) 
 2527 – ปัจจุบัน    : หวัหนา้ส านกังาน ส านกักฎหมายอาทิตย ์
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง   
ประวตักิารเข้าเป็นกรรมการบริษทั    : ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทั ในคร้ังแรก  

  โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  6/2557   
   เม่ือวนัท่ี  14 พฤษภาคม  2557    และเม่ือครบก าหนดวาระกรรมการตาม       
   กฎหมาย ก็ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 , 2561 
   ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
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ล าดบัที ่ 3 
 
นาย ชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกจิ 
            
อายุ      : 48   ปี 
สัญชาต ิ      : ไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น     : 185,500,027 หุน้ ( ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด    : ปริญญาโท วทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก าลงั,  
                                                สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั       
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน   : ไม่มี    
กรรมการบริษัทไทย ( IOD )        
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง   : กรรมการตรวจสอบ  (กรรมการอิสระ)                                              
 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท IEC 
 2560 – ปัจจุบัน    : กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบันและ  
ประสบการณ์ท างาน  ( 5 ปีย้อนหลงั ) 

ปี 2542 - 2543                         : วศิวกร ท่ี  Safeskin Medical & Scientific (Thailand) Ltd.  จงัหวดัสงขลา 
       ปี 2547 - 2552                    : ด าเนินธุรกิจ บา้นยาภาสวา่ง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
      ปี 2552 - 2562                     : วศิวกร ดา้น Optical Fiber ท่ี FOtech Limited Partnership, กรุงเทพมหานคร 
 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2563 : คณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 6 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง   
ประวตักิารเข้าเป็นกรรมการบริษทั    : ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทั 

  โดยมติของท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  
   เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560  
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กรรมการอสิระทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
         

นายศักดา ศรีนิเวศน์          

อายุ      : 66  ปี 

ต าแหน่งปัจจุบัน     : กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)   

สัดส่วนการถือหุ้น     : ไม่มี   (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2564) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด    : Master of Science Rural Development, 
                                                                                          Central Luzon State University, Philippines. 

: ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณัฑิต,    
           มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน  : Director Accreditation Program (112/2014)  
กรรมการบริษทัไทย (IOD)   
ประสบการณ์ท างาน  ( 5 ปีย้อนหลงั ) 
     ปี 2554 – ปัจจุบนั    : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
          บริษทั อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)        

ปี 2551 – ปัจจุบนั    : Level QA Specialist /  The quality of agricultural   
                                                                                    Products Department of  Agricultural Extension 

      ปี 2521 - 2558    :  นกัวิชาการเกษตรระดบัช านาญการพิเศษ  
                                                                                   ส านกัพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมกรรมการในรอบปี 2563 :  คณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 6 คร้ัง  
                                                                                           เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง   
ประวตักิารเข้าเป็นกรรมการบริษทั    : ไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งใหเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทั  
                                                                                     ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560                                                                                                       
                                                                                    เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 และเม่ือครบก าหนดวาระ 
                                                                                     กรรมการตามกฎหมาย กไ็ดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม     
                                                                                        สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง  
                                                                                        กรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง 
 
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท อินเตอรแ์นช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) 
(    เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถอืหุ้น   ) 

 
หมวดที่ 4  คณะกรรมกำร 

 
 ข้อ 13. ใหมี้คณะกรรมการของบรษิัทมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่  5  คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
 ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ  ใหน้บัว่าผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง  

ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่เสียงหนึ่ง 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึ

มี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 15. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รง 
เป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วน  1  ใน  3  
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก    และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  
ส่วนปีหลงั ๆตอ่ไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
  กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้

  
หมวดที ่5  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 ข้อ 31.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี  ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบรษิัท 
  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแลว้  ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเหน็สมควร  หรือเม่ือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย
ไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  ไดเ้ขา้ช่ือกนัท า
หนงัสือโดยระบเุหตผุล และวตัถปุระสงคใ์นการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวโ้ดยชดัเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ
วสิามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รอ้งขอ คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ  และเรื่องที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบวุ่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือ
พิจารณา  รวมทัง้ความเหน็ของกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  และโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั   
 ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้  ซึง่สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ตอ้งอยู่ในทอ้งที่
อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่  หรือส านกังานสาขา  หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่   และส านกังานสาขา   หรือจงัหวดัอ่ืน 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 5. 
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ตามที่คณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม 

ข้อ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี)  มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1  ใน  3     ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด   หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชมุ
ไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  จงึจะเป็น
องคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เม่ือล่วงเวลานดัประชมุไปแลว้ถงึ 1 ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม
การประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  ใหก้ารประชมุเป็นอันระงบั
ไป หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหม่  และใหส้่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 34. มตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี้ 
 (1) ในกรณีปกต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเทา่กนั  

ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้ หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืน หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 

         (จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัท หรือการออกหุน้กู้ 
         (ฉ) การควบ หรือเลิกบรษิัท 

 ข้อ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได ้  หนงัสือ
มอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ี   และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
ประชมุ 

ข้อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเ้ทา่
จ านวนหุน้ท่ีถือ โดยถือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง เวน้แตก่รณีท่ีบรษิัทไดอ้อกหุน้บรุมิสิทธิ และก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้
สามญั  
 ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบรษิัทไดจ้ดัการ
ไป 

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



(1) ขา้พเจา้……………………………………………................…………………..สญัชาติ.....................................

(2)

(3)

(1)

(2)

(3) นายโกมล จงึรุง่เรืองกิจ      (ประธานกรรมการ)           อาย ุ69  ปี

(4) นายศกัดา  ศรีนิเวศน ์      (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)      อาย ุ66  ปี

                        คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี่ 26 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งกอลฟ์ววิบอลรูม อาคารกอลฟ์ววิ ชัน้ 8

สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท  เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต  าบล คลองหนึ่ง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  

หรือที่จะพงึเลื่อน ไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ

ลงช่ือ ...................................................................................... ผูม้อบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ...................................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ...................................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ...................................................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ

จ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้

อยู่บา้นเลขที.่................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง..................................................................

ติดอำกรแสตมป์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

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

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

20 บำท

อยู่บา้นเลขที.่................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง..................................................................

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั............................................................................รหสัไปรษณีย.์...........................

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั  (มหาชน) 

จ านวนหุน้...........................................หุน้

ขอมอบฉนัทะให้

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

อยู่บา้นเลขที.่................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง..................................................................

อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย.์......................หรือ

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

หมายเหตุ  

1.ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยก

2.ผูถื้อหุน้(บคุคลธรรมดำ)ที่มอบฉนัทะ ตอ้งสง่ส  ำเนำบตัรประชำชนมำดว้ย รำยละเอียดตำมเอกสำรหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์......................หรือ

อยู่บา้นเลขที่  62/3 หมู่ที่ 3 ต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทมุธานี  จงัหวดัปทมุธานี

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

อยู่บา้นเลขที่  5/7  หมู่ที่ 1  ถนนบางนา - ตราด  ต  าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ



(1)

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ  ำกดั (มหำชน)

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

(2)

(3) นำยโกมล จงึรุง่เรอืงกิจ      (ประธำนกรรมกำร)           อำย ุ69  ปี

(4) นำยศกัดำ  ศรนิีเวศน ์      (กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ)      อำย ุ66  ปี

                        คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำร

ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษำยน 2564  เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งกอลฟ์ววิบอลรูม อำคำรกอลฟ์ววิ ชัน้ 8

สนำมกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท เลขที ่146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต  ำบล คลองหนึง่ อ  ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี  

หรอืทีจ่ะพงึเลือ่น ไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นดว้ย

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่25 มกราคม 2563

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพือ่รับทราบเทา่น้ัน จงึไม่ตอ้งใช้เสียงลงคะแนน

วาระที ่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี

วาระที ่ 3.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

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

อยูบ่ำ้นเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................

อยูบ่ำ้นเลขที ่ 62/3 หมูท่ี ่3 ต ำบลบำงพนู อ ำเภอเมืองปทมุธำนี  จงัหวดัปทมุธำนี          

อ  ำเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณีย.์...............................................หรอื

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

อยูบ่ำ้นเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................

อ ำเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................หรอื

อยูบ่ำ้นเลขที ่ 5/7  หมูท่ี ่1  ถนนบำงนำ - ตรำด  ต  ำบลบำงโฉลง  อ ำเภอบำงพล ี จงัหวดัสมทุรปรำกำร

อยูบ่ำ้นเลขที่.................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..............................................................................

20 บาท

อ ำเภอ/เขต...............................................................จงัหวดั....................................................................................รหสัไปรษณีย.์..................................

จ ำนวนหุน้...........................................หุน้

ตดิอากรแสตมป์ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

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

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

ขำ้พเจำ้………………………………………...................…………………………………..สญัชำติ.......................................................



วาระที ่ 3.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 3.3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผลประจ าปี

วาระที ่ 4.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 4.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 4.3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

   กำรแตง่ตัง้กรรมกำรรำยบคุคล   

ช่ือกรรมกำร   นำยสนัตชิยั  เตยีวสมบรูณกิ์จ

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร   นำยเมธำ  ธรรมวหิำร

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร  นำยชชัวำลย ์ ฮำสวุรรณกิจ

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง

วาระที ่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง



วาระที ่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวำ่กำรลงคะแนนเสยีงนัน้

        ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไมไ่ดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมีกำร

พิจำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจำกเรือ่งทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้  รวมถงึกรณีทีมี่กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเตมิขอ้เทจ็จรงิ

ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

กิจกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ

ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร

ลงช่ือ ......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

หมายเหตุ

1. ผูถื้อหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล

3. ในกรณีทีมี่วำระทีจ่ะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพ่ิมเตมิไดใ้นใบประจ ำ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ

4 ผูถื้อหุน้(บคุคลธรรมดำ)ทีม่อบฉนัทะ ตอ้งสง่ส  ำเนำบตัรประชำชนมำดว้ย รำยละเอียดตำมเอกสำรหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้



                           การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ  ากดั (มหาชน)

         ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งกอลฟ์วิวบอลรูม อาคารกอลฟ์วิว  ชัน้ 8

       สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท  เลขที ่146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต  าบล คลองหนึง่ อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานทีอ่ื่น

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

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

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

วาระที่................  เรือ่ง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)

ใบประจ ำตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

วาระที่................  เรือ่ง .....................................................................................................................................

วาระที่................  เรือ่ง .....................................................................................................................................

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

วาระที่................  เรือ่ง .....................................................................................................................................

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

วาระที่................  เรือ่ง .....................................................................................................................................

วาระที่................  เรือ่ง .....................................................................................................................................



 
 

                           
                                                                                                                               

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้น  
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม  

 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจัด

ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2542  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทาง
ปฏิบตัท่ีิดี ซึง่จะเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อ
หุน้ของบรษิัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนแ์ก่ผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรก าหนดใหมี้
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ ดงัตอ่ไปนี้  

 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถอืหุ้นทีม่ีสัญชาตไิทย 
(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้  ซึง่ปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน, บตัร

ขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ เป็นตน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรตาม (ก)  และบตัรประจ าตวั ซึง่ปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่หมดอาย ุเช่น 

บตัรประจ าตวัประชาชน, บตัรขา้ราชการ, บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) พรอ้มส าเนาบตัร  ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดนิทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดนิทางตาม (ก) และบตัรประจ าตวั ซึง่ปรากฎรูปถ่ายและยงัไม่

หมดอาย ุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน, บตัรขา้ราชการ, บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ หรือหนงัสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มส าเนาบตัร ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิตบุิคคล 
2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดนิทางของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ค) บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดนิทางของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล  
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดนิทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีได้

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
(ค) บตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดนิทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

หมายเหตุ :  (1)  ในกรณีของส าเนาเอกสารทกุฉบบั จะตอ้งมีการลงนาม  พรอ้มประทบัตราส าคญั(ถา้มี)  รบัรอง 
ความถกูตอ้งดว้ย 

                    (2)  ในกรณีเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศ จะตอ้งมีการรบัรองลายมือช่ือโดย  โนตารี พบับลิค 
หรือ วธีิ Notarized โดยมีอายกุารรบัรองไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7. 



 
 

                         

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
ข้ันตอนการลงทะเบียน 

 
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564และบริษัทใชร้ะบบบารโ์คด้ในการลงทะเบียน ดงันัน้เพื่อความ
สะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้ ซึง่
บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่มาพรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุมาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย 

1. กรณีมาดว้ยตนเอง 
1.1 ติดตอ่จดุลงทะเบียนและยื่นแบบฟอรม์การลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้ พรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้น  

การแสดงสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
 1.2  รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 
       2. กรณีรบัมอบฉนัทะ 
 2.1  วิธีการมอบฉนัทะ 

2.1.1 ผูถื้อหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่ม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงคท์า่นสามารถเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯได ้ 

2.1.2 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ร ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการ
ลงคะแนนได ้

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พรอ้มแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้ 3 แบบ (แบบ ก ข และ 
ค) ไวบ้นหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ  ที่ www.iec.co.th  ฉะนัน้ ท่านสามารถดาวนโ์หลด หนงัสือมอบฉนัทะ
จากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ได ้ ผูถื้อหุน้สามารถเลอืกใชต้ามแตก่รณีดงันี ้

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปท่ีง่าย ไมซ่บัซอ้น  
2. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่มีรายละเอียด

ของแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน  
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เ ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)   ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
2.2  ติดตอ่จดุตรวจเอกสารและยื่นเอกสารดงันี ้

2.2.1 แบบฟอรม์การลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้ พรอ้มแบบหนงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบ
หนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ซึง่ไดก้รอกขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือช่ือ 

2.2.2 เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงสทิธิเขา้รว่มประชมุ ตามแตก่รณี 
 2.3  ติดตอ่จดุลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ท่ีผา่นการตรวจแลว้ 
 2.4  รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ  
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หลักเกณฑก์ารใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

 
องคป์ระชุม 

 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
  
 หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 
 

ก. วาระท่ัวไป 
1.   การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระใหก้ระท าโดยเปิดเผย   และใหน้บั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง    ซึง่ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บั 

มอบฉนัทะ จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง    คือเห็นดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   หรืองดออกเสียง   ไม่สามารถแบง่
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้
 ใหผู้ถื้อหุน้ ท่ีออกเสียงลงคะแนนประเภท  ไม่เหน็ดว้ย   หรือ  งดออกเสียง ในแตล่ะวาระ      เม่ือไดล้งมตใินใบ
ลงคะแนนในวาระดงักล่าวแลว้   ใหย้กมือขึน้  โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้คนนัน้         จากนัน้
ก็จะท าการประมวลผลคะแนน  โดยบรษิัทฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เหน็ดว้ย    หรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดท่ีมาประชมุในช่วงวาระนัน้ ๆ     คะแนนเสียงท่ีเหลือจากการหกัออกดว้ยคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ คะแนนเสียง
งดออกเสียงรวมกนั  ใหถื้อว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ดว้ย    และเม่ือการประมวลผลคะแนนในวาระนัน้เสรจ็สิน้เรียบรอ้ยแลว้  
บรษิัทฯ  ก็จะประกาศผลคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป   
 

2.  ในกรณีมอบฉนัทะ   
2.1  ผูร้บัมอบฉนัทะ จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้    การลง 

คะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะ วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง 
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ      หรือ  
ระบไุวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถงึกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด  ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เหน็สมควร 
 

ข. วาระเลือกต้ังกรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  ขอ้ 14  ก าหนดให  ้
(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคน จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว  หรือหลายคนเป็น 

กรรมการกไ็ด ้   แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี 

จะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้     ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 



 
 

 
 
  

ส าหรบั ในวาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัทฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ เป็นรายบุคคลแตล่ะคน ทีละคนไป 
 
 ในวาระเลือกตัง้กรรมการ   บรษิัทฯ   จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทกุคนท่ีมาเขา้รว่มประชมุ   ทัง้ที่
ลงคะแนนเสียง  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   หรือ  งดออกเสียง  ก็ตามทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปฏิบตัติามนโยบายการส่งเสรมิการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  
 
 มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น  ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1)   ในกรณีปกต ิ      ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2)  กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับรษิัท ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิ  มตขิองที่ประชมุจะเป็นไป 

ตามที่กฎหมาย หรือขอ้บงัคบับรษิัทก าหนด   โดยประธานท่ีประชมุ หรือผูด้  าเนินการประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชมุไดร้บั
ทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักล่าว  

- หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9. 

แผนทีต่ั้งสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท (สถานทีจ่ัดประชุม) 

                            
การเดินทาง 
ส าหรับรถประจ าทาง:    เดินทางโดยรถประจ าทางสาย 5105 และรถตูโ้ดยสารประจ าทาง สาย ต.85 (อนุสาวรียช์ยัฯ-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต)ส าหรับ
รถยนต์: ใชท้างด่วนดอนเมืองโทลลเ์วยล์งท่ีรังสิตและขบัรถตรงข้ึนไปอีกประมาณ 10 นาทีจะพบกบัป้ายทางเขา้สนามทางดา้นซา้ยใกลก้บัมหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 
(รังสิต) 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10. 
มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม                                      

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 ดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริษทัมีความห่วงใยในสุขภาพและ
ความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น  พนักงานผูป้ฎิบติัหน้าท่ี ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการด าเนินการเฝ้าระวงั และป้องกนัการแพร่ระบาดอยา่งเขม้งวด โดยจะด าเนินการประชุมอยา่ง
กระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไว ้จึงขอแจง้ให้ทราบถึงมาตรการแนวทางปฏิบติัและ
ขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน ดงัน้ี 

1.   ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 

1.1   ผู้ถือหุ้น หรือ บุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง  เช่น   มีการเดินทางหรือ ผา่นในพื้นท่ี หรือสถานท่ี
เส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส COVID-19  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือท่ีราชการประกาศก าหนดเป็น
ระยะเวลานอ้ยกวา่  14  วนั ก่อนวนัประชุม   หรือ  มีไข ้และ/หรืออาการท่ีอาจสงสัยวา่จะติดเช้ือไวรัส COVID-
19 ขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค  โดยงดการเข้าร่วมประชุม และ มอบฉันทะ
ให้กรรมการอสิระของบริษัทแทน 

1.2  ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเส่ียง   เพื่อสุขอนามยัของตวัท่านเอง   บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษทั แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง   ทั้งน้ี   ผูถื้อหุ้น สามารถส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัท่านผูถื้อหุ้น  หรือ ดาวน์โหลดทางเวบ็ไซด์บริษทัพร้อมแนบหลกัฐาน ใส่ซองไปรษณีย์
ตอบรับส่งกลบัมายงับริษทัท่ี 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี  408/37  อาคารพลหโยธิน  เพลส ชั้น 9   ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท   
กรุงเทพมหานคร  10400 
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า ถึงวนัที ่21 เมษายน 2564  ผ่านช่องทางดังนี ้
2.1  จดหมาย สามารถส่งมาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ  ตามท่ีอยูข่า้งตน้ 
2.2  Email: www.investors.iec@gmail.com 
2.3  โทรสาร 02-619-0019 
 
 
 
 

http://www.investors.iec@gmail.com/


 
3.  กรณทีีผู้่ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทีป่ระสงค์เข้าร่วมประชุมบริษัทมีมาตรการดังนี ้
3.1  การตั้งจุดคดักรอง  โดยจุดคดักรองจะอยูท่ี่บริเวณชั้น   ก่อนเขา้อาคาร  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน

จะตอ้งกรอกแบบคดักรองตนเอง  และตอ้งผ่านเคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่     
37.5  องศาเซลเซียสช้ึนไป และ/หรือ   ผูเ้ขา้ร่วมประชุม หรือบุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทางหรือผา่นในพื้นท่ี หรือ
สถานท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัส COVID-19  ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือท่ีราชการประกาศ
ก าหนดเป็นระยะเวลาน้อยกว่า  14  วนั ก่อนวนัประชุม   หรือ  มีไข ้และ/หรืออาการท่ีอาจสงสัยวา่จะติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชุม   ทั้งน้ี  เพื่อลด
ความเส่ียงในการเขา้ร่วมประชุม   บริษทัขอความร่วมมือ  ดงัน้ี 

3.1.1  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีผา่นการคดักรองตอ้งติดสต๊ิกเกอร์ และสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลา
ท่ีอยูใ่นบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชุมและท าความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ ซ่ึงจดัเตรียมไว ้ณ จุดต่างๆ 

3.1.2  หากระหวา่งการประชุม   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการไข ้ไอ เจบ็คอ จาม มีน ้ ามูก หายใจเหน่ือยหอบ 
และ/หรือ  อาคารท่ีอาจสงสัยวา่จะติดเช้ือไวรัส COVID-19     โปรดออกจากบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชุมโดย
ทนัทีอยา่งไรก็ตาม  ผูท่ี้ไม่ผา่นการคดักรองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได ้
 

3.2  การเตรียมพื้นที่จัดประชุมและการลงทะเบียน   เพื่อลดความแออดัในพื้นท่ีการประชุม บริษทั 
ก าหนดมาตรการดงัน้ี 

3.2.1   ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ี  ขอ
ความร่วมมือผูเ้ข่าร่วมประชุม โปรดปฏิบติัตนในการรักษาสุขอนามยัส่วยบุคคล  ตามขอ้แนะน าของกรมควบคุม
โรคฯ   โดยการลา้งมือใหส้ะอาดอยูเ่สมอและหลีกเล่ียงการสัมผสั หรือ ใชภ้าชนะส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้นและโปรด
เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

3.2.2  เวน้ระยะห่าง  1 เมตร  ในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน 
3.2.3  บริษทัจดัให้มีมาตรการลดความแออดัในห้องประชุมเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  

โดยการจดัท่ีนัง่ในหอ้งประชุมเวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1  เมตร และเม่ือท่ีนัง่เต็มแลว้ บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุม 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่าง
เคร่งครัด  ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก  อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการคดักรอง และการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม บริษทัขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสน้ี 


