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      รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559                      
บริษัท อนิเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี  25  เมษายน  2559   เวลา  14.00 น.    ณ ห้องเพลนารีฮอล์ 1    ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์ 
เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

ทัง้นี ้ ขณะท่ีประธานท่ีประชุมได้ด าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 14.32  น. ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมา
ประชมุจ านวน 1,002  ราย    นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้  71,988,890,270  หุ้น    คิดเป็นร้อยละ  35.3936 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมดจ านวน 203,395,421,250  หุ้น    
 
เร่ิมการประชุม 

ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
ประธานท่ีประชมุ ได้กล่าวเปิดการประชมุเม่ือเวลา  14.32  น. และได้แนะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อ

ผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้ 
กรรมการท่ีมาร่วมประชมุในครัง้นี ้  
1. ร้อยโทสมศกัดิ ์ ยมะสมิต  กรรมการ และประธานกิตตมิศกัดิ์ 
2. ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
3. นางสณัห์จฑุา  วชิชาวธุ  รองประธานกรรมการ  และ ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายสธีุ  ผ่องไพบลูย์   กรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. ร้อยโท ดร. สพุรชยั  ศริิโวหาร  กรรมการ   กรรมการตรวจสอบ  และ 
     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 6. นายประเจิด  สขุแก้ว  กรรมการ  และกรรมการตรวจสอบ 
 7. ดร. ไพโรจน์  สตัยธรรม  กรรมการ  และ 
      ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 8. นายเมธา  ธรรมวหิาร  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 9. ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ 2
            

นอกจากนี ้ประธานท่ีประชุม ยงัได้แนะน าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ   ท่ีมาเข้าร่วมประชุมในวนันีใ้ห้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ทราบ
ด้วย  ดงันี ้

1. นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร  1 
2. นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 3 
3. นายเอกกมล  เอมระดี   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 4  
4. นายสรุภมูิ  สมหวงัธนโรจน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านกังานบริหารเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
5. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ด้านบญัชี 
6. นายชาญไชย  เข็มวเิชียร  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ด้านบริหารโรงงาน 
7. นายกิตตน์พทัธ  สิระธนเศรษฐ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส  ด้านพฒันาธุรกิจ 
8. นางสาวดวงใจ  นิลพนัธุ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส  ฝ่าย ICT 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. 
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9. นายวารินทร์  มาศชาย  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ด้านวศิวกรระบบ 
10. นายสมชยั  วฒุศิาสตร์  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
11. นางรสสคุนธ์  ชผูลา   ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
12. นายธีรภทัร์  สีเล่ือม   ผู้อ านวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ 
 
ประธานท่ีประชมุได้เรียนตอ่ท่ีประชุมวา่  คณุมะลิวรรณ  พาหวุฒันกร ซึง่เป็นผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท  เอ็นพีเอส สยาม  

สอบบญัชี จ ากดั  ซึง่เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทฯ  ได้ให้เกียรตมิาร่วมประชมุด้วยตนเอง พร้อมทัง้ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีของตนเอง   
คือ คณุกมลทรรศน์  จิตการค้า มาเข้าร่วมประชมุในครัง้นีอี้กด้วย  

พร้อมกนันี ้ประธานท่ีประชมุยงัได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบว่า   เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตาม 
กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ     บริษัทฯได้เชิญตวัแทนจากส านกังานทนายความ บริษัท เอส. เค. แอนด์ พาร์ทเนอร์ส  
ทนายความ จ ากดั คือ คณุภวูเดช  จิตรแก้ว  มาท าหน้าท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระ  หรือ Inspector  เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลให้การประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ 

ตอ่จากนัน้ ประธานท่ีประชมุได้ขอให้นายเอกกมล  เอมระดี  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 4 ของบริษัทฯ  
กล่าวชีแ้จงเร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนน      

นายเอกกมล   เอมระดี   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 4    ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ 
ตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และแสดงถงึการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ซึง่ใน 
การแจ้งข้อมลูข่าวสารและการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น        นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
ประจ าปี 2559 ในครัง้นีท่ี้ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้รับทราบโดยวธีิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 
แล้วนัน้  บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุดงักล่าวลงในเวบไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี  
www.iec.co.th  เป็นการล่วงหน้าแล้ว  โดยหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 นัน้  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญ 
ประชมุผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม  2559 ท่ีผ่านมา  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมลูข่าวสาร 
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุผู้สนใจทกุทา่นได้รับทราบโดยทัว่ไปได้อีกทางหนึ่งด้วย       

และส าหรับการประชมุในครัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ซึง่มีความเช่ียวชาญ และ 
ประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชัน้น าต่าง ๆ  หลายบริษัทใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  มาเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการรับลงทะเบียนเข้าประชมุ  และการประมวลผลนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ 
ให้แก่บริษัทฯ ด้วย     ทัง้นี ้เพ่ือให้การประชมุด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถกูต้องแม่นย า และรวดเร็ว 

พร้อมกนันีย้งัได้แจ้งให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบวา่   บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวธีิการปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนน 
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นไว้แล้ว  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายล าดบัท่ี 10. ของหนังสือเชิญประชุม
ดงักล่าว และนายเอกกมล  เอมระดี  ยงัได้เรียนชีแ้จงถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษัทฯ  ได้แจกบตัรลงคะแนนเสียง
ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงท่ีเข้ามาลงทะเบียนประชุม   โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้  ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทว ิให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง    ซึง่วิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี 
ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง    ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เหน็ชอบด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระ เม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแล้ว ให้ชูมือขึน้  โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นคน
นัน้    กรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ   จากนัน้ก็จะท าการ
ประมวลผลคะแนน   โดยบริษัทฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบด้วย  หรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีมา
ประชุมในช่วงวาระนัน้ ๆ   ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ  และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบในแตล่ะวาระ  

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


  3 

กบัทัง้นายเอกกมล  เอมระดี   ยังได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเป็นข้อหมายเหตุให้แก่ท่ีประชุมว่า   ส าหรับในวาระที่  6  อันเป็น
วาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   ซึง่มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากวาระในปีนีมี้จ านวน 3 คน  และบริษัทฯ 
เสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ทัง้ 3 คน   และรวมทัง้ในวาระที่ 7 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่
เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน นัน้  บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคน
ได้    เม่ือได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว  ประธานท่ีประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละ
คนในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุได้ทราบตอ่ไป         ดงันัน้  เฉพาะในวาระที่ 6 และ วาระท่ี 7 เท่านัน้    บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนน
ของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาประชมุ   ทัง้ที่ลงคะแนน  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย    หรือ   งดออกเสียง ก็ตาม   ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. ผู้มาประชุมท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ รับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.  ซึง่มีเง่ือนไขให้ออกเสียง
หลงัจากท่ีได้รับฟังค าชีแ้จงหรือค าอธิบายในแตล่ะวาระแล้ว โดยออกเสียงวธีิการเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  

ส่วนผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ก าหนดการออกเสียงไว้
ล่วงหน้าทกุวาระ ไม่ต้องออกเสียงเน่ืองจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะก าหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีท่ีผู้มอบฉันทะ
ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามท่ีเห็นสมควร
เช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

เม่ือได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ 
โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับทา่นท่ีไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนัน้  จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที 

โดยประมาณ    ทัง้นี ้ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดฟังอาณตัิสญัญาณจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทด้วย  
อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนบัคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุมอาจขออนญุาตท่ีประชุมแจ้งผล

คะแนนการลงมตใินวาระนัน้ ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปก็ได้ 
 ทัง้นี ้หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ส่งบตัรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ได้กาเคร่ืองหมายใด ๆ เลย บริษัทฯ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้น
ทา่นนัน้  ออกเสียงลงคะแนน  เหน็ด้วย กบัวาระนัน้ ๆ 
 หากผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้ว แตย่งัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุจนแล้ว
เสร็จ  บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
เพ่ือบนัทกึคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ๆ ไว้ด้วย  
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทไว้  ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะออกเสียงเหน็ด้วย 

และในกรณีท่ีมีการเสนอจากผู้ ถือหุ้นให้เปล่ียนแปลงเนือ้หาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิม
ของคณะกรรมการบริษัท ประธานท่ีประชมุจะต้องขอความยินยอมจากผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาประชมุวา่เห็นชอบท่ีจะพิจารณาเนือ้หา
ท่ีแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้  แต่หากว่าไม่สามารถ
ประเมินและตดัสินกนัด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บตัรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบตัรลงคะแนนแล้ว  ท่านท่ีไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบตัรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท   เพ่ือน าไปหกัจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ตดัสินตอ่ไป 

ทัง้นี ้ ในการลงคะแนนเสียงผู้ ถือหุ้นส าหรับวาระท่ีมีการ เปล่ียนแปลงเนือ้หานัน้ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีอยู่ร่วม
ประชุม ณ ขณะนัน้ สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของตนตามท่ีท่านจะเห็นสมควรได้ทกุประการ     แต่ถ้าหาก ผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้ รับมอบฉันทะ รายใดได้ส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จใน
วาระที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางประการนัน้ ๆ ได้   บริษัทฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมย์เดิมท่ีผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ท่าน
นัน้ได้ลงคะแนนเสียงให้ไว้แก่บริษัทฯ ทัง้ที่เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  หรือ งดออกเสียง  ก็ตาม เป็นเกณฑ์    

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากท่ีการประชุมได้เร่ิมด าเนินการไปแล้วระยะหนึง่  คะแนนเสียง
ของทา่นจะไม่ถกูนบัรวมลงไปในวาระการประชมุที่ได้พิจารณาและลงมตไิปแล้วก่อนหน้าเวลาท่ีทา่นเข้าประชมุ   ทา่นจะมีสิทธิ
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ลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชมุที่ยงัคงเหลืออยู่เทา่นัน้ 
ทัง้นี ้ นายเอกกมล  เอมระดี    ยงัได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุตอ่ไปอีกว่า  หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะท าการ

ซกัถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระก็ดี   บริษัทฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชุมท่ีมีความประสงค์จะซกัถามนัน้  โดยขอให้ผู้ ท่ีจะท าการซกัถามได้โปรดกรุณาแจ้งช่ือ  – นามสกุล ของตนเอง 
และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด   เพ่ือบริษัทฯ  จะได้ท า
การชีแ้จงในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชุมในครัง้นีไ้ด้อย่างถูกต้อง  อนัเป็นแนวทางปฏิบัติท่ี
เป็นมาตรฐานโดยทัว่ไปตอ่ไป   

และเน่ืองจากการประชมุในครัง้นี ้ มีจ านวนวาระการประชุมตามปกติจ านวนทัง้สิน้ 14 วาระ  ส่วนในวาระท่ี 15 เป็นวาระ
พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ   ในการนีท่ี้ประชมุต้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้น
แตท่ี่ประชมุจะมีมตใิห้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

ทัง้นี ้ เม่ือท่ีประชุมได้ด าเนินการประชุม และซกัถามในวาระตามปกติเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว    หากผู้ ถือหุ้นท่านใดจะมี
ข้อคดิเหน็ หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้ค าเสนอแนะตอ่บริษัทฯ ในวาระที่ 15 นีไ้ด้    เว้นแตเ่ร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นจะน าเสนอนัน้  เป็นเร่ืองท่ี
จะต้องน าให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองอ่ืนเพิ่มเติมนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม  อันเป็นในลักษณะของการเพิ่มวาระ
ขึน้มาใหม่อีกวาระหนึ่งตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และลงมติออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองอ่ืนนัน้   ก็จะต้องขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   
โดยจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขัน้ตอน  ดงันี ้ 

(1) ต้องมีผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดลงคะแนนเสียง 
รับรองในการท่ีจะขอให้พิจารณาเร่ืองที่จะน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชมุได้ 

(2)  และเม่ือผ่านขัน้ตอนท่ี  (1)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ท่ีประชมุจงึจะออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นมตขิองที่ 
ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองนัน้ ๆ ได้   

อนึง่ ในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ เป็นดงันี ้   
- ในวาระที่ 1  และ  ในวาระที่ 3  จนถงึในวาระที่ 7    นัน้  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์    
- ในวาระที่  2  เป็นเพียงวาระเพ่ือรับทราบเทา่นัน้  ในวารท่ี 2 นี ้จงึไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน 
- ในวาระที่  8 ซึง่เป็นเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเป็นเกณฑ์       
- ในวาระที่ 9 จนถงึในวาระที่ 14  ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา 

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์  
ตอ่จากนัน้ ประธานท่ีประชมุจงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ   ดงันี ้  

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2558   

ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชมุ    ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2558  เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558    โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึง่ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558     ท่ีได้จดัส่งให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมนัน้ถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558   ตามท่ีเสนอมาทุก
ประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้
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-   เหน็ด้วย 73,517,561,568 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 100 
 -   ไม่เหน็ด้วย                      0 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     0 
 -   งดออกเสียง        12,056,252   เสียง  คดิเป็นร้อยละ     -  
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ 2   ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี   ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้
ถือหุ้นทกุท่านแล้ว  และผู้ด าเนินการประชุมได้น าเสนอและฉายภาพ (Presentation)  ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจาณาดูไปพร้อมเพรียงกัน  
กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทและบริษัทย่อยมี    

 สินทรัพย์รวม ปี  2558  จ านวน 4,498 ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2557จ านวน 3,891 ล้านบาท  มีจ านวน 
เพิ่มขึน้ 607 ล้านบาท หรือ 15.60 %  

 หนีส้ินรวม ปี 2558 จ านวน  1,119 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 จ านวน 1,031 ล้านบาท มีจ านวนเพิ่มขึน้   
88  ล้านบาท หรือ  8.54 %  

 รายได้รวม ปี 2558 จ านวน  608 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 จ านวน 512 ล้านบาท มีจ านวนเพิ่มขึน้ 96   
ล้านบาท  หรือ  18.75 % 

ทัง้นี ้ ในปี 2558 บริษัทฯ  และ บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการและรายได้เงินอดุหนนุส่วนเพิ่มราคาซือ้
ไฟฟ้า  จ านวนเงิน 442.07  ล้านบาท   เปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว 2557 มีจ านวนเงิน 459.69  ล้านบาท   ลดลงจ านวนเงิน  17.62 ล้าน
บาท   หรือคดิเป็น 3.83 %    มีสาเหตเุน่ืองมาจากในปี  2558   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึน้จากธุรกิจกลุ่มพลงังาน 
213.31  ล้านบาท  ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง 230.93  ล้านบาท   

 คา่ใช้จ่ายรวม ปี 2558 จ านวน  660 ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2557  จ านวน 528 ล้านบาท  มีจ านวนเพิ่มขึน้   
132  ล้านบาท หรือ 25.00 % 

ทัง้นี ้ในปี 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน  72.95 ล้านบาท  หรือ
คดิเป็น 33.65 %    เป็นผลสืบเน่ืองมาจากมีค่าใช้จ่ายด้านบคุคลากรเพิ่มขึน้จากการมีบริษัทย่อยเพิ่มขึน้  และมีคา่ใช้จ่ายในช่วงที่ 
หยดุผลิตเพ่ือปรับปรุงเคร่ืองจกัร   

 ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีผลประกอบการก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ     ส าหรับปี 2558  มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของ 
บริษัทฯจ านวน  0.14 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557  มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯจ านวน  13.41  ล้านบาท      โดยมีผลก าไร
ลดลงจ านวน  13.27  ล้านบาท หรือ 98.96 %   

 ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  หรืองบเดี่ยว นัน้   บริษัทฯ  มีผลก าไรส าหรับปี 2558  จ านวนเงิน  
25.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว 2557 มีผลก าไร 22.34 ล้านบาท โดยมีผลก าไรเพิ่มขึน้ 3.58 ล้านบาท หรือคดิเป็น 16.03 % 
 ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า วาระนีเ้ป็นเพียงวาระรับทราบเทา่นัน้ วาระนีจ้งึไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน 

นายอดเิรก  พิพฒัน์ปัทมา   อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ ผู้ รับมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  ได้แสดงความคดิเหน็และ
ได้สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า  เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตใิห้บริษัทฯ  ลงทนุบางส่วนในโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะชีวมวล และ Plastic  Recycling  บริเวณพืน้ท่ีอ าเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ  ในวงเงินทัง้สิน้ 172.50 
ล้านบาท  และก็ได้พบว่าบริษัทฯ ได้มีการใช้จ่ายเงินลงทนุในโครงการนีไ้ปแล้วเป็นเงินประมาณ  156.22 ล้านบาท   และเม่ือผ่านมา
ได้ประมาณคร่ึงปี  คือเม่ือประมาณวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตใิห้ยกเลิกการลงทนุโครงการดงักล่าว
ทัง้หมด   โดยแจ้งวา่เหตยุกเลิกเน่ืองจากถ้าจะท าตอ่จะมีคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้อีกประมาณ  850 ล้านบาท  และบริษัทฯ มีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องลงทนุในโครงการอ่ืนเป็นการเร่งดว่นก่อน  บริษัทฯ จงึตดัสินใจยกเลิกโครงการลงทนุดงักล่าว คงเหลือเฉพาะการจดัหาท่ีดิน
เพ่ือพฒันาและน าไปขายตอ่เท่านัน้     โดยบริษัทฯ คาดว่าจะขายท่ีดนิท่ีน ามาพฒันานัน้ให้ได้ภายใน 1 ปี  นบัแตว่นัท่ีลงทนุซือ้ท่ีดิน
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เข้ามา      ดงันัน้    จงึขอสอบถาม ใน 3 ประเดน็ดงันี ้ ประเดน็ท่ี 1.  มีข้อผิดพลาดอย่างไรเกิดขึน้จงึท าให้บริษัทฯ  ถงึจ าเป็นต้อง
ยกเลิกโครงการดงักล่าว   ประเดน็ท่ี 2.  ในการพิจารณาโครงการ  ในเบือ้งต้นบริษัทฯ  ไม่ได้ค านวณค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าน่าจะเกิดขึน้
ให้รอบคอบหรือไม่อย่างไร    3.  ขณะนีมี้ความคืบหน้าอย่างไรท่ีจะขายท่ีดนิแปลงที่ซือ้มาดงักล่าวนีไ้ด้  และจะขายท่ีดินได้ในราคา
เทา่ใด  

ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชมุ  ได้เรียนชีแ้จงว่า  ในประเดน็ท่ี 1. และ 2. นัน้  ขอเรียนวา่ ในช่วงเหตกุารณ์ ณ 
ขณะนัน้ คือช่วงเดือนธันวาคม 2557   ทางรัฐบาลก าลงัมีนโยบายเปล่ียนผ่านระบบ Adder   มาเป็น  ระบบ Feed in Tariff (FiT)  
และมีแนวโน้มวา่ประมาณช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2558 รัฐบาลจะประกาศการน าระบบ FiT และออกใบอนญุาตเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าวมาใช้อย่างเป็นทางการ       แตก่ลบัปรากฎว่าในช่วงปี 2558   รัฐบาลโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน  
( สกพ. ) ก็ไม่ได้มีการออกใบอนญุาตใด ๆ เก่ียวกบัการพลงังานไฟฟ้าออกมาเลย   ท าให้บริษัทฯ ต้องกลบัมาพิจารณาทบทวนและ
ตดิตามการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐ ตลอดจนวเิคราะห์การลงทนุในกิจการโครงการของบริษัทฯ   บริษัทฯ  จงึจ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินโครงการดงักล่าว   และมุ่งแนวทางการลงทนุมาทางด้านการผลิตพลาสตกิรีไซเคลิท่ีจงัหวดัระยองแทน  
ซึง่ไม่จ าเป็นต้องขออนญุาตการผลิตและขายพลงังานพลงังานไฟฟ้าต่อ สกพ.  คณะกรรมการบริษัทฯ  จงึจ าเป็นต้องตดัสินใจยกเลิก
โครงการดงักล่าว      ส่วนในประเด็นท่ี 3. นัน้  ขอเรียนวา่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จ านวนประมาณ  156.22 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จดัซือ้จดัหาท่ีดนิโครงการ  โดยเม่ือไม่นานมานี ้ทางการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคมีโครงการและมีความสนใจท่ีจะเข้ามาตัง้สถานีไฟฟ้าย่อย
ในท่ีดินโครงการดงักล่าว  ซึง่จะเป็นข้อดี และเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของที่ดนิโครงการ  และท่ีผ่านมา ก็ได้มีผู้ ให้ความสนใจบาง
รายท่ีเสนอเข้ามาจะขอซือ้ท่ีดิน    

นายอดเิรก  พิพฒัน์ปัทมา  อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ ผู้ รับมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  ได้แสดงความคดิเหน็วา่ 
จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ซึง่ยงัไม่เป็นท่ีพงึพอใจ
เทา่ท่ีควร   จงึขอให้บริษัทฯ  โดยทา่นประธานกรรมการได้แสดงวสิยัทศัน์พอสงัเขปเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานในอนาคตของปี 
2559  ว่า จะขบัเคล่ือนธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไปในแนวทางใด   

 ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชมุ  ได้เรียนชีแ้จงว่า ในช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหากบัแผนการ
ด าเนินงานกบัโรงไฟฟ้าท่ีจงัหวดัสระแก้ว  และ ท่ีหาดใหญ่   แต ่ณ ปัจจบุนันี ้โรงไฟฟ้าทัง้ 2 แหง่ดงักล่าว  ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
และก าลงัผลิตเพิ่มมากขึน้ท าให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มเตมิมากขึน้เป็นล าดบั   กอปรกบัโรงไฟฟ้าท่ีหาดใหญ่ มีกลุ่มนกัลงทนุยูนาน 
ประเทศจีน ได้ให้ความสนใจท่ีจะเข้ามาร่วมลงทนุกบับริษัทฯ      และอีกทัง้กิจการผลิตพลาสตกิรีไซเคลิท่ีจงัหวดัระยองของบริษัทฯ  
ทางราชการได้ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ให้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  และได้ผ่านกระบวนการ Test Run ได้ผลเป็นท่ี
น่าพอใจ  ซึง่จะเป็นก าลงัส าคญัอีกโครงการหนึง่ที่จะท ารายได้ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก และเหน็ผลได้อย่างรวดเร็ว 

ผู้ ถือหุ้นผู้หญิงท่านหนึง่  ได้แสดงความคิดเหน็ว่า  โครงการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่    อยากเสนอ
ให้บริษัทฯ  หาโครงการท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั และใช้เงินลงทนุไม่สงู กบัทัง้สามารถเก็บรายได้ได้เร็ว  อย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์เป็นต้น 

ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช   ประธานท่ีประชมุ ได้เรียนชีแ้จงวา่  โครงการผลิตพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศไทย  เหน็วา่ไม่
คอ่ยจะมีความคุ้มค่าตอ่การลงทนุเทา่ใดนกั  เน่ืองจากมีตวัเลขของเปอร์เซน็ต์ IRR  คอ่นข้างต ่า กอปรกบัแนวนโยบายของรัฐท่ีจะให้
การสนบัสนนุการท าธุรกิจผลิตพลงังานแสงอาทติย์คอ่นข้างน้อยเม่ือเทียบกบัพลงังานจากด้านอ่ืน ๆ     บริษัทฯ  จงึได้หนัมาท า
ทางด้านธุรกิจผลิตพลาสตกิรีไซเคลิ ซึง่มีตวัเลขเปอร์เซน็ต์ของ IRR  ท่ีสงูกวา่   และได้ผลตอบแทนท่ีรวดเร็วกว่า 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่รายงาน 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558    ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

จากผู้สอบบัญชีแล้ว 
ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชมุ      ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และ

บญัชีก าไรขาดทุน ประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558   ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต   โดยนางสาวมะลิ
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วรรณ  พาหวุฒันกร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4701  แห่ง บริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี  จ ากดั   และได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นแล้ว 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

นายสรุสิทธ์ิ  ศรัณย์วรนาถ  ผู้ ถือหุ้น และ ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน    ได้แสดงความคิดเห็นว่าต่อท่ีประชุมว่า  ใน
ปี 2558  ท่ีผ่านมา มีรายการงานระหวา่งก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท    และในปีก่อนหน้านัน้ (ปี 2557)  มีการปันส่วนต้นทนุ
ทางการเงินประมาณหลายสิบล้านบาท   แตใ่นปี 2558 กลบัไม่มีตวัเลขการปันส่วนทางการเงินแต่อย่างใด  จึงขอสอบถามว่าผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ  ว่าเหตุใดปี 2558  จึงไม่มีการปันส่วนต้นทุนทางการเงิน      และ  ได้แสดงความคิดเห็นว่าปี 2558 มีการปรับ
ประมาณการด้อยคา่   จงึขอสอบถามวา่ ท่ีผ่านมาบริษัทฯ  มีการตัง้ด้อยค่าในเร่ืองใดบ้าง   และ มีโครงการใดบ้างท่ีได้ หรือ จะได้มี
การปรับปรุงประมาณการด้อยคา่ 

นายสธีุ  ผ่องไพบลูย์  กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้เรียนชีแ้จงว่า ในแต่ละไตรมาสในการสอบบญัชีทกุ
ครัง้  ทางฝ่ายจดัการบริษัทฯ  จะประสานงานการติดต่อกบัผู้สอบบญัชีในรูปแบบของบญัชีอย่างใกล้ชิด ในเร่ืองของการตัง้ด้อยค่า 
บริษัทฯ จะพิจารณาวา่อะไรท่ีเหน็สมควรจะตัง้ด้อยคา่ตามมาตรฐานการบญัชีเป็นหลัก   และบริษัทจะด าเนินการตามท่ีผู้สอบบญัชี
พิจารณาตามมาตรฐานบญัชีดงักล่าว 

นางสาวมะลิวรรณ  พาหวุฒันกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ได้เรียนชีแ้จงว่า ท่ีปี 2558  ไม่มีการปันส่วนต้นทนุทางการเงิน
เน่ืองจาก ในปีดงักล่าวไม่มีการ Cap ตวัดอกเบีย้ สาเหตมุาจาก โครงการต่าง ๆ ของบริษัทลูกได้ด าเนินโครงการเสร็จแล้ว ฉะนัน้ใน
เร่ืองของดอกเบีย้จึงไม่มีในงบการเงิน   ส่วนการปรับปรุงประมาณการด้อยค่าก็เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจารณา 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิงบดลุ (งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว  
ตามที่เสนอมาทกุประการ        โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 70,043,187,801 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.3037 
 -   ไม่เหน็ด้วย  4,230,838,986     เสียง  คดิเป็นร้อยละ    5.6963    
 -   งดออกเสียง       13,518,329 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -      
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตใิห้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช    ประธานท่ีประชมุ  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่  ถงึแม้วา่ เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา  บริษัทฯ จะมีผลประกอบการก าไรก็ตาม   แต่ด้วยเหตท่ีุว่าเม่ือน าผลประกอบการก าไรสุทธิประจ าปี 2558
ของบริษัทฯ หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา หกัด้วยส ารองตามกฎหมาย และ หกัด้วยส ารองอ่ืนแล้ว    บริษัทฯ  จะมียอดก าไรสุทธิ
คงเหลือเพียงจ านวน  10,651,592  บาท  ซึ่งมีจ านวนเพียงเล็กน้อย และประกอบกบับริษัทฯ ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินท่ีได้
จากการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป   จึง
เหน็สมควรให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิให้งดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่เสนอมาทกุประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 73,860,737,011 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.0539   
 -   ไม่เหน็ด้วย             705,438,680    เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.9461         
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 -   งดออกเสียง           190,764,728 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -         
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559  

ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม  ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535  ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี        โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559  ดงันี ้

1) นางสาวมะลิวรรณ  พาหวุฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  4701  หรือ 
2) นายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  7326   
แหง่บริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี  2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2559  พร้อมกับขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบ
บญัชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน  7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท)  ดงัปรากฎตามตารางรายละเอียดข้างท้ายนี ้ 
ซึง่บริษัทฯ ได้น าเสนอและฉายภาพตารางข้อมลูนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกนั 
 

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีปี 2558  และ ปี 2559     

ล าดับที่ ช่ือบริษัท 
 ปี 2559   ปี 2558  เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
 บาท   บาท  บาท % 

            
1 บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั(มหาชน)      2,768,000        2,020,000  748,000 37% 
2 บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากดั         320,000           200,000  120,000 60% 
3 บริษัท จีเดค จ ากดั         
   - คา่สอบบญัช ี         753,000           580,000  173,000 30% 
   - คา่ตรวจสอบโครงการที่ได้รับสง่เสริมการลงทนุ           60,000    60,000   
4 บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากดั         150,000           150,000  0 0% 
5 บริษัท ไออีซี แมท่า แมแ่ตง จ ากดั         
   - คา่สอบบญัช ี         420,000           420,000  0 0% 
   - คา่ตรวจสอบโครงการที่ได้รับสง่เสริมการลงทนุ           90,000             90,000  0 0% 
6 บริษัท ไออีซี แมร่ะมาด จ ากดั         
   - คา่สอบบญัช ี         420,000           420,000  0 0% 
   - คา่ตรวจสอบโครงการที่ได้รับสง่เสริมการลงทนุ           30,000             30,000  0 0% 
7 บริษัท เอ็นเอฟเอส(2010)  จ ากดั           30,000             30,000  0 0% 
8 E-Contech Management Pte         170,000           170,000  0 0% 
9 บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ ากดั         
   - คา่สอบบญัช ี         869,000           510,000  359,000 70% 
   - คา่ตรวจสอบโครงการที่ได้รับสง่เสริมการลงทนุ           30,000    30,000   
            

  รวมเงนิ      6,110,000        4,620,000  1,490,000 32% 

  ค่าสอบบัญชีในสิงคโปร์         
  E-Contech Management Pte  ( SGD 9,250)         240,500           240,500  0 0% 
            

  รวมเงนิทัง้หมด      6,350,500        4,860,500  1,490,000 31% 
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ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 
นางนฤมล  ฉัตรตะวนั  ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ด้านบญัชี  ได้เรียนชีแ้จงว่า  ตามตวัเลขดงักล่าว บริษัท ฯ ได้

ประมาณการตวัเลขคา่สอบบญัชีไว้ประมาณ  6 ล้านบาทเศษ   แตบ่ริษัทฯ จะขอเสนองบประมาณค่าสอบบญัชีไว้ในวงเงินไม่เกิน 7 
ล้านบาท  ทัง้นีเ้น่ืองจากเพ่ือไว้รองรับกิจการตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทฯ  รวมทัง้การมีบริษัทในเครือเพิ่มขึน้ในอนาคตด้วย 

นายสุรสิทธ์ิ ศรัณย์วรนาถ  ผู้ ถือหุ้น และ ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน   ได้แสดงความคิดเห็นว่าเน่ืองจากค่าสอบ
บญัชีปี 2559 มีจ านวนท่ีเพิ่มขึน้มากกว่าค่าสอบบญัชีของปี 2558 จ านวนมาก   จึงขอสอบถามประธานกรรมการตรวจสอบว่าค่า
สอบบญัชีของปี2559 มีความเหมาะสมหรือไม่ 

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์  กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้เรียนชีแ้จงว่า เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ  
และกลุ่มบริษัทฯ มีกิจการท่ีเพิ่มขึน้จ านวนมาก  จนท าให้ผู้สอบบญัชีต้องมีภาระหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึน้ตามไปด้วย   กอปรกบัในอนาคตคือ
ปี 2559 นี ้มีแนวโน้มท่ีกลุ่มบริษัทฯ  จะมีกิจการ และโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมขึน้มาอีกจ านวนมาก   และเม่ือเทียบกบัภาระหน้าท่ี
การงานของผู้สอบบญัชีท่ีจะต้องเพิ่มขึน้แล้ว   บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรท่ีจะต้องปรับค่าสอบบญัชีเพิ่มขึน้ตามภาระหน้าท่ีท่ี
เพิ่มขึน้ของผู้สอบบญัชีดงักล่าวด้วย 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตักิารแตง่ตัง้ 
1) นางสาวมะลิวรรณ  พาหวุฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  4701  หรือ 
2) นายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  7326   
แหง่บริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี  2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2559  พร้อมกับขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบ
บญัชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน  7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาท)  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ   โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 65,691,720,421 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 87.8781   
 -   ไม่เหน็ด้วย   9,061,534,533    เสียง  คดิเป็นร้อยละ 12.1219        
 -   งดออกเสียง        20,260,698 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -       

    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 2    ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตาม 
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 15  ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา    และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้       

โดยในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
 
(1) ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช ประธานกรรมการ /  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
(2) นายสธีุ  ผ่องไพบลูย์  กรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

/  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
 (3) ศ. ดร. ไพโรจน์  สตัยธรรม กรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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บริษัทฯ ขอเรียนเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเดมิท่ีต้องออกตามวาระจ านวน  3  ทา่นดงักล่าว   กลบัเข้า
เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่     เน่ืองจากบคุคลทัง้ 3  ทา่นนี ้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัหิน้าท่ี
ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้  เป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ     

ส าหรับในวาระนี ้ ซึง่เป็นวาระเลือกตัง้กรรมการ และเพ่ือให้ปฏิบตัติามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลแตล่ะคน ทีละคน ๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ ทัง้ท่ีลงคะแนนเหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดยวธีิการและ
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนีเ้ป็นไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี ้ 
 อนึง่  เน่ืองจาก  ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ซึง่ทา่นเป็นกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และบริษัทฯ เสนอให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนัน้   ทา่น ดร.ภษูณ  ทา่นก็ยงัมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ของบริษัทฯ ด้วย  โดยถือหุ้นอยู่จ านวน   
3,682,526,728 หุ้น   คดิเป็น  1.811 %     ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ   และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  หรือ  Good Corporate Governance   ทา่น ดร. ภษูณ   ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ จงึขอไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี ้  กล่าวคือ ของดออกเสียง ส าหรับการเลือกตัง้ตนเองกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

เม่ือผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว   พนกังานเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  จึงได้เดินเข้าไป
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น   และน ามาประมวลผลคะแนน 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว   มีมตเิสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิเลือกตัง้ให้กรรมการผู้
ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ในครัง้นี ้ จ านวน 3 ท่าน  ได้แก่  ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ,  นายสุธี  ผ่องไพบูลย์  และ  ศ. ดร. 
ไพโรจน์  สตัยธรรม      กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง   ตามท่ีเสนอมาทกุประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏ
รายละเอียดดงันี ้

(1) ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช 
-   เหน็ด้วย 66,731,607,372 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.3405 

 -   ไม่เหน็ด้วย   4,003,257,319   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   5.6595       
 -   งดออกเสียง   4,038,650,984  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -     
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(2) นายสธีุ  ผ่องไพบลูย์ 
-   เหน็ด้วย 70,005,443,974 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.0720  

 -   ไม่เหน็ด้วย   4,411,442,275    เสียง  คดิเป็นร้อยละ   5.9280 
 -   งดออกเสียง      356,629,426   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -     
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(3) ศ. ดร. ไพโรจน์  สตัยธรรม 
-   เหน็ด้วย 69,931,388,050 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.1600   

 -   ไม่เหน็ด้วย   4,337,316,970    เสียง  คดิเป็นร้อยละ   5.8400   
 -   งดออกเสียง      504,810,655  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   - 
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเตมิอีก  2 ท่าน จากเดมิที่มีกรรมการจ านวน 9 คน มาเป็น 
กรรมการจ านวน 11 คน 
ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 2       ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  

ด้วยปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมดจ านวน 9 ทา่น       และเน่ืองจากการด าเนินการของบริษัทฯ อนัรวมทัง้แผนการด าเนินงานใน
อนาคตของบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯอยู่อย่างต่อเน่ืองเร่ือยมา   บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า เพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารกิจการของบริษัทฯดงันัน้จึงเห็นสมควรให้เลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2  ท่าน  ซึง่เป็นกรรมการ 
(กรรมการอิสระ) โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ 1. ดร. บุษกร 
จารุวชิราธนากลุ   และ  2. ศ. ดร. นฤมล  สอาดโฉม   ซึง่เป็นบุคคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ  วฒุิการศกึษา และประสบการณ์ด้าน
การบริหารงานของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทัง้ 2 ท่าน ดงักล่าว  ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  4.  แนบท้ายหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หุ้นฉบบันี ้ 

ส าหรับในวาระนี ้  ซึง่เป็นวาระเลือกตัง้กรรมการ และเพ่ือให้ปฏิบตัติามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลแตล่ะคน ทีละคน ๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ ทัง้ท่ีลงคะแนนเหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดยวธีิการและ
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนีเ้ป็นไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี ้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

เม่ือผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว   พนกังานเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  จึงได้เดินเข้าไป
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น   และน ามาประมวลผลคะแนน 

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนชีแ้จงว่า  กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทัง้ 2 ท่านดงักล่าว  เป็นกรรมการ
อิสระ และเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีช่ือเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบญัชีและการเงิน อนัจะท าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็น
อย่างมาก 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว   มีมตเิสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการ
เข้าใหม่เพิ่มเตมิอีก  2 ทา่น จากเดิมที่มีกรรมการจ านวน 9 คน มาเป็นกรรมการจ านวน 11 คน   โดยกรรมการเข้าใหม่ท่ีเพิ่มเตมิ อีก 
2 คน  ซึง่เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้แก ่1. ดร. บษุกร  จารุวชิราธนากลุ  และ  2. ศ. ดร. นฤมล  สอาดโฉม   โดยให้มีผล
นบัตัง้แตว่นัท่ี  25 เมษายน  2559  เป็นตนัไป โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

(1)    ดร. บษุกร  จารุวชิราธนากลุ  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
-   เหน็ด้วย 70,423,531,317 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.6793 

 -   ไม่เหน็ด้วย   3,957,584,129   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   5.3207       
 -   งดออกเสียง      392,993,001   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -       
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(2)    ศ. ดร. นฤมล  สอาดโฉม   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
-   เหน็ด้วย 65,717,852,343 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 88.5100 

 -   ไม่เหน็ด้วย   8,531,224,373   เสียง  คดิเป็นร้อยละ 11.4900   
 -   งดออกเสียง      525,031,731 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -    
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการบริหารความเส่ียง  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    และ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ประจ าปี 2559  
ดร. อรรถวฒุ ิ  เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ 2       ได้เรียนเสนอขอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาอนมุตักิ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559  ซึง่เป็นไปตามข้อเสนอของที่ประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559    โดยเห็นสมควรให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบ
แทนกรรมการประจ าปี 2559  ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,500,000 บาท    ทัง้นี ้รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการทัง้  6 ชดุ ดงักล่าว  
ได้มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในหน้าท่ี 5 และ หน้าท่ี 6 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ไว้แล้ว   และได้ถกูแสดง
เป็น Power Point  และถกูฉายขึน้ไปบนเวที เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ดไูปพร้อมกนั  ดงันี ้    
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20,000.00 

 
37,500.00 

 
37,500.00 
37,500.00 

 
37,500.00 

 
37,500.00 
37,500.00 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
20,000.00 
10,000.00 

 
10,000.00 
5,000.00 

 
15,000.00 
 15,000.00 

 
15,000.00 
 15,000.00 

กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
30,000.00 
20,000.00 

 
15,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
หมายเหต ุ: 1.  คา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ / เดือน 

                              2.  ในต าแหน่งประธานกิตตมิศกัดิ์และประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น 
2.1  ต าแหน่งประธานกิตตมิศกัดิมี์คา่ใช้จ่ายรถยนต์ประจ าต าแหน่ง เดือนละ  
 50,000.00 บาท  
2.2  ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจ าต าแหน่ง 
2.3 คา่น า้มนัรถตามท่ีจ่ายจริง                 
2.4 คา่เลีย้งรับรอง 
 

ต าแหน่ง อตัราคา่ตอบแทน
ปกติ 

อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2557 

อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2558 

อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2559 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
20,000.00 
10,000.00 

 
10,000.00 
5,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ / เดือน 
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ต าแหน่ง อตัราคา่ตอบแทน 

ปี 2557 
อตัราคา่ตอบแทน 

ปี 2558 
อตัราคา่ตอบแทน 

ปี 2559 
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
15,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
15,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ / ครัง้ 
 
ทัง้นี ้ อตัราการคดิค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแตล่ะชุดดงักล่าวในปี 2559 ตามตารางข้างต้นนัน้ มีอตัรา

การคดิค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแตล่ะชดุตามอตัราเดียวกนักบัในปี 2558        
แตเ่น่ืองจาก ในปี 2559  นี ้ ได้มีการขอเสนออนมุตัติอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ให้เลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเตมิอีก 2 

ทา่น  ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ผ่านมานี ้  บริษัทฯ จงึจ าเป็นต้องขอเสนอให้ปรับวงเงินค่าตอบแทนจากวงเงินเดมิท่ีใช้ส าหรับในปี 
2558  ในวงเงินไม่เกิน  7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) นัน้   เป็นวงเงินคา่ตอบแทนในวงเงินใหม่ท่ีจะใช้ส าหรับในปี 2559  ในวงเงิน
ไม่เกิน  7,500,000  บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท)   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ตามมาตรา 90 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์  
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม อนมุตัิ
ให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ   กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน   และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจ าปี 2559   ในวงเงินไม่เกิน  7,500,000  บาท  (เจ็ดล้านห้า
แสนบาท) ตอ่ปี     ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาทกุประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 66,459,584,847 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 88.8805   
 -   ไม่เหน็ด้วย   8,139,273,014   เสียง  คดิเป็นร้อยละ 10.8851       
 -   งดออกเสียง      175,250,586   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.2344 

    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตใิห้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  2,048,245,850  บาท  เหลือ 2,033,954,212.50 บาท    

แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ 
ออกจ าหน่ายจ านวน  1,429,163,750  หุ้น     
ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ 2     ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ด้วย 

ณ ปัจจบุนั    บริษัทฯ  มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทฯ  เป็นดงันี ้  
- บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 2,048,245,850 บาท แบง่เป็น 204,824,585,000  หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.01 

บาท  (หนึง่สตางค์) 
- โดยเป็นทนุช าระแล้วจ านวน  2,033,954,212.50 บาท  คดิเป็น  203,395,421,250  หุ้น  
- ยงัคงเหลือหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายคดิเป็นเงินจ านวน 14,291,637.50 บาท คดิเป็น  1,429,163,750   หุ้ น 
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และเน่ืองด้วย บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ    แตเ่น่ืองจาก บริษัทฯ ยงัคงมีหุ้นท่ี
ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายเหลืออยู่จ านวน 1,429,163,750  หุ้น      ซึง่ตามมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ว่าการเพิ่มทนุของบริษัทมหาชนจ ากดั จะกระท าได้ตอ่เม่ือต้องไม่มีหุ้นท่ียงัจ าหน่ายไม่หมด
เหลืออยู่   หากจะด าเนินการเพิ่มทนุบริษัทดงักล่าวจะต้องลดทนุจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายเสียก่อน   

ด้วยเหตดุงักล่าว บริษัทฯ  จงึจ าเป็นจะต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก  2,048,245,850  บาท  เหลือ 
2,033,954,212.50 บาท   แบง่ออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน  1,429,163,750  หุ้น    จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา     

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 และ มาตรา 140 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัใิห้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  2,048,245,850  บาท  เหลือ 2,033,954,212.50 บาท   แบง่
ออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน  
1,429,163,750  หุ้น    โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 71,187,528,019 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 95.1954   
 -   ไม่เหน็ด้วย   3,562,890,753   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   4.7645       
 -   งดออกเสียง               30,012,175  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0401     
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ 

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย    
ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 2        ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  

สืบเน่ืองมาจากเร่ืองในวาระก่อนท่ีเก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท    บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไข
เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้น
ท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย เป็นดงันี ้    

“ ข้อ  4. ทนุจดทะเบียนจ านวน            2,033,954,212.50   บาท  
  แบง่ออกเป็น                      203,395,421,250   หุ้น          
  มลูคา่หุ้นละ                      0.01   บาท          
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั               203,395,421,250   หุ้น     
  หุ้นบริุมสิทธิ              -ไม่มี-   ” 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31  แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัใิห้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทนุจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย    โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 71,200,607,868 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 95.2129   
 -   ไม่เหน็ด้วย   3,545,447,688   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   4.7411       
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 -   งดออกเสียง               34,375,391   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0460       
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตใิห้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 406,790,842.50 บาท   จากทุนจดทะเบียนเดิม   

2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน  
40,679,084,250 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท (หน่ึงสตางค์) 
ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 2      ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  

เน่ืองด้วยบริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีก จ านวน 406,790,842.50 บาท   จากทนุจดทะเบียน 
เดมิ  2,033,954,212.50  บาท   เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 2,440,745,055 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน  
40,679,084,250 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท (หนึง่สตางค์) 

โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ คือเพ่ือการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นท่ี 2 (IEC -  W2)  จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย    ซึง่จะได้กล่าวถึงเร่ือง Warrant  ในวาระท่ี 
13 ต่อจากนี ้ ทัง้นี ้โดยจะน าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ IEC – 2  ในแต่ละงวด มาเสริมสภาพคล่อง   รวมททัง้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนให้กบับริษัทฯ ในอนาคต  และรองรับการเตบิโตของบริษัทฯ   จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา     

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 406,790,842.50 บาท     จากทนุจดทะเบียนเดมิ   
2,033,954,212.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 40,679,084,250 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท (หนึง่สตางค์)  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 71,024,311,840 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.9764   
 -   ไม่เหน็ด้วย   3,723,751,650    เสียง  คดิเป็นร้อยละ   4.9795       
 -   งดออกเสียง               27,291,000   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0365 
 -   บตัรเสีย         5,676,457 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0076      
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ 

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท    
ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฎิบตัิการ 2           ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า 

สืบเน่ืองมาจากเร่ืองในวาระก่อนท่ีเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท    บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนใหม่  เป็นดงันี ้    

 “ ข้อ  4. ทนุจดทะเบียนจ านวน         2,440,745,055  บาท  
  แบง่ออกเป็น                        244,074,505,500    หุ้น          
  มลูคา่หุ้นละ                   0.01      บาท          
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั                            244,074,505,500     หุ้น     
  หุ้นบริุมสิทธิ          -ไม่มี-   ”  

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31  แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัใิห้แก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทนุจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนใหม่ของบริษัท  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 71,037,275,796 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 94.9937   
 -   ไม่เหน็ด้วย   3,720,151,650  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   4.9747          
 -   งดออกเสียง               23,603,501    เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0316      
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 13 พจิารณาอนุมัตใิห้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นท่ี 2   

(IEC – W2)  จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน  5 หุ้น 
สามัญเดมิ ต่อ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า  โดยมีอายุ  3 ปี  นับแต่วันออก 
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  
ดร. อรรถวฒุ ิ  เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ 2       ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า 

ด้วยบริษัทฯ  ได้มีแผนด าเนินงานออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  (Warrant) รุ่นท่ี 2   
(IEC – W2)  จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย     โดยออกและจดัสรรให้แก่  ผู้ ถือหุ้นเดมิในอตัราส่วน  5 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่  1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  (ในกรณีค านวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมทิง้) โดยเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คดิมลูคา่   โดยมีอาย ุ  3 ปี  นบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)   และใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
(IEC-W2) บริษัทฯ จะน าเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) ด้วย   ทัง้นี ้จะมีอตัรา
การใช้สิทธิแปลงสภาพ เท่ากบั  1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ตอ่  1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ  โดยมีราคาแปลง
สภาพ (Exercise Price) เป็นก าหนดราคาตายตวัในแตล่ะปี  เป็นดงันี  ้

- ภายในปีท่ี 1 (นบัแต่วนัออก Warrant  ถงึเม่ือครบก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัออก Warrant )  Exercise Price    ท่ีราคา
หุ้น  ละ   0.025  บาท  ( ศนูย์จดุศนูย์สองห้าบาท ) 

- ภายในปีท่ี 2  ( นบัแตว่นัพ้นก าหนด 1 ปี   ถงึเม่ือครบก าหนด 2 ปี นบัแต่วนัออก Warrant )  Exercise Price           
ท่ีราคาหุ้น  ละ   0.035  บาท  ( ศนูย์จดุศนูย์สามห้าบาท ) 

- ภายในปีท่ี 3  ( นบัแตว่นัพ้นก าหนด 2 ปี   ถงึเม่ือครบก าหนด 3 ปี นบัแต่วนัออก Warrant )  Exercise Price          
ท่ีราคาหุ้น  ละ   0.045  บาท  ( ศนูย์จดุศนูย์ส่ีห้าบาท )   

โดยก าหนดการแปลงสภาพ (Exercise Period)  เป็นรายไตรมาส  คือทกุสิน้เดือน มีนาคม มิถนุายน กนัยายน  และ 
ธนัวาคม ของทกุปี ภายในวนัท าการสดุท้ายของสิน้ไตรมาสนัน้ ๆ และรวมทัง้ภายในวนัท าการสดุท้ายของวนัครบก าหนดอายุ 
Warrant ดงักล่าว             

ทัง้นี ้บริษัท จะเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาก าหนดวนั Record Date   เพ่ือสทิธิในการมีสิทธิ
ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม  2559    และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535  โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิในการมีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ (IEC-W2) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม  2559   

ทัง้นี ้บริษัทฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  มีอ านาจ 
ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว   
รวมถงึขัน้ตอนการขออนญุาตตา่ง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   และการกระท าใด ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการออกและจดัสรรเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  ดงักล่าวตามที่เหน็สมควร  ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  และรวมถงึการด าเนินการ 
ให้ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  และ หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวเป็น 
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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( รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายล าดบัท่ี 6  ของ
หนงัสือเชิญประชมุ  )   

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามนยัแหง่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 34/2551  เป็นเกณฑ์ 

นายสิทธิโชค  บุญวณิชย์  ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า   ส าหรับราคาแปลงสภาพ (Exercise Price)  เม่ือเข้าปีท่ี 3    
ตนเองขอเสนอให้เปล่ียนจากราคา  0.045 บาท  เป็น ราคา 0.04 บาท   เพ่ือท่ีจะได้ช่วยบรรเทาความเส่ียงให้แก่นกัลงทนุ หรือ ผู้ ถือ
หุ้นท่ีตดิราคาซือ้ขายหุ้นในราคาท่ีสงู 

นายสพุงษ์  นพินกลุ  ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ได้แสดงความเห็นว่า  ตนเองขอเสนอให้เพิ่มจ านวน 
Warrant ให้มากขึน้  โดยใช้อตัราส่วนการได้รับ Warrant   เป็น 2 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 Warrant   หรือจะเป็น 3 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 Warrant  ก็ได้ 

นายชยัรัตน์  อรุณเจริญสุข  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ (Exercise 
Warrant)  มาเป็นหุ้นสามญั   จะมีผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่ 

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม  ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า  ในเร่ืองของการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant  มาเป็น
หุ้นสามัญนัน้  เป็นเร่ืองในอนาคตท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจะไปก าหนดหรือพยากรณ์ราคาหุ้นสามัญในอนาคตได้ ซึ่งจะต้องให้มัน
เป็นไปตามสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้    แตอ่ย่างไรก็ตาม ถงึแม้วา่บริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินเพิ่มทนุจากการแปลงสภาพ Warrant ก็ตาม  
บริษัทฯ  ก็ไม่ได้รับผลกระทบดงักล่าว  เพราะบริษัทฯ ยงัมีแหล่งเงินทนุมาจากหลากหลายด้าน 

นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นรายนายสรัุตน์  อิฐโสภณพนัธ์  ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนเองจะ
ขอเสนอให้ลดราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) ในทกุปีทัง้ 3 ปี  โดย ราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) เป็น 0.02 บาท   0.03 
บาท   และ 0.04 บาท  ในปีท่ี 1  ปีท่ี 2  และปีท่ี 3  ตามล าดบั 

นางชวนพิศ  ดีเอกนามกูล  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่าในเร่ืองของราคาแปลงสภาพ (Exercise Price)  นัน้ ตนเองเห็น
ว่า สิ่งท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  น าเสนอต่อท่ีประชุมนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ คงจะต้องมีข้อมลู กลัน่กรอง และมีเหตผุลท่ีสมควร
แล้ว  ดงันัน้ตนเองจงึเหน็วา่  ท่ีประชมุนีค้วรจะต้องพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ  ท่ีได้เสนอตวัเลขไว้ต่อท่ีประชุม
ตามหนงัสือเชิญประชมุ  

นายศักดิ์ชัย  พรปรีชาธนกุล  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ตนเองเห็นด้วยท่ีประชุมนี ้ควรจะต้องพิจารณาตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไว้ในวาระการประชมุดงักล่าว  

อนึ่ง เน่ืองจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  โดยเสียงส่วนใหญ่ มี
ความเหน็ตรงกนัวา่ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองจ านวน Warrant  และ ราคาการแปลงสภาพ Warrant   ให้เป็นไปตามรายละเอียด 
เง่ือนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุนีไ้ด้พิจารณาตามหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัใิห้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (IEC – W2)  
จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจดัสรรให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดมิในอตัราส่วน  5 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่  1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ให้ฟรีไม่คดิมลูคา่  โดยมีอายุ  3 ปี  นบัแตว่นัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)    โดยผลการลงคะแนน
เสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 74,565,695,594 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.7120   
 -   ไม่เหน็ด้วย      193,963,058   เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.2594        
 -   งดออกเสียง               21,372,295  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0286       
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 14 พจิารณาอนุมัตใิห้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น    
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท(หน่ึงสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
(IEC – W2)  
ดร. อรรถวฒุ ิ  เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ 2       ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า 

ด้วยเหต ุเน่ืองจากในวาระก่อนท่ีจะได้มีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นท่ี 
2  (IEC – W2)  จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย     โดยออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ นัน้     บริษัทฯ  จงึต้องขอเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ของบริษัทฯ   จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250  หุ้น   มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท  (หนึง่สตางค์)   เพ่ือรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)  นัน้ด้วย 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามนยัแหง่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 34/2551  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัใิห้ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น   มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท(หนึง่สตางค์) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)    โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 74,752,758,652 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9622   
 -   ไม่เหน็ด้วย          6,900,000  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0092        
 -   งดออกเสียง               21,372,295  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0286   
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 15 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 

- ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณา     
  

ท่ีประชมุ ได้ด าเนินการประชมุมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานฯ จงึได้กล่าวปิดการประชมุและกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น 
 

ปิดประชมุ เวลา  17.56  น. 
 
หมายเหต ุ      : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม       ทัง้นีมี้ยอดจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมนับได้จ านวน  
1,138  ราย  นบัเป็นจ านวนหุ้นได้  74,781,030,947 หุ้น   คดิเป็นร้อยละ  36.7663  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด   

 
 

      ลงช่ือ                                                                  ประธานท่ีประชมุ 
                (            ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช               ) 
           ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 
ลงช่ือ                                                       ผู้บนัทกึการประชมุ 
                (      นายสมชยั  วฒุศิาสตร์    ) 
                    ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 


