รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 (ครัง้ ใหม่ )
บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.
สิริกติ ิ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร

ณ ห้ องเพลนารี ฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
เนื่องด้ วยการประชุมในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (ครัง้ ใหม่) เนื่องจากในวันที่ 27 เมษายน
2560 ที่ผ่านมา ซึง่ เป็ นวันที่จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 นัน้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม
จึงไม่สามารถดาเนินการประชุมได้ ตามกฎหมาย บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (ครัง้ ใหม่) ขึ ้นในวัน
จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ดังนัน้ การประชุมในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (ครัง้ ใหม่) ตามมาตรา 103 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้ อบังคับของบริ ษัทฯข้ อ 33 โดยการประชุมในครัง้ นี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ อง
ครบองค์ประชุมซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้ างต้ น
สาหรับข้ อมูลตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 ซึง่ เป็ นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 และรวมถึงการประชุมครัง้ ใหม่ในวันนี ้ด้ วย บริ ษัทฯ มีจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
203,451,239,651 หุ้น
ทังนี
้ ้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ ดาเนินการกล่าวเปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 14.10 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ประชุมจานวน 739 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ น้ 65,399,551,338 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 32.1451 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดจ
้
านวน 203,451,239,651 หุ้น
เริ่มการประชุม
พลเอก ดร.กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ก่อนที่จะเข้ าสู่การประชุม ประธานที่ประชุมได้ กล่าวแนะนาประวัตกิ ารทางานและประสบการณ์ของตัวเอง เนื่องด้ วยเพิ่ง
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ เข้ าดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทเมื่อไม่กี่วนั ก่อนหน้ าวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ นี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมได้ รับทราบและมัน่ ใจได้ วา่ ประธานกรรมการบริ ษัทจะขับเคลื่อนองค์กรนี ้ด้ วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีและคานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
หลังจากนันประธานที
้
่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า นางสัณห์จฑุ า วิชชาวุธ รอง
ประธานกรรมการ
ได้ แจ้ งมายังตนเองว่ามีความประสงค์จะขอถอนตัวจากการที่ถกู เสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องด้ วยเหตุผลและความจาเป็ นส่ วนตัว ทังนี
้ ้ ประธานที่ประชุมได้ กล่าวยกย่อง นางสัณห์จฑุ า
วิชชาวุธ ต่อที่ประชุมด้ วยว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา นางสัณห์จฑุ า วิชชาวุธ เป็ นบุคคลที่ทมุ่ เทแรงกายแรงใจเพื่อมุ่งหวังให้
ธุรกิจของบริ ษัทเจริ ญก้ าวหน้ า เป็ นผู้ผลักดันให้ โครงการด้ านพลังงานทางเลื อกหลาย ๆ โครงการจนสาเร็ จลุ่ล่วงมาจนถึงทุกวันนี ้
สมควรที่พวกเราควรจะปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณให้ แก่นางสัณห์จฑุ า วิชชาวุธ ไว้ ณ โอกาสนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ ผลจากการที่นาง
สัณห์จฑุ า วิชชาวุธ ได้ ถอนตัวไม่ขอกลับเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ นัน้ ทาให้ คงเหลือกรรมการบริ ษัทผู้ที่ต้องพ้ น
จากตาแหน่งตามวาระเพียงจานวน 2 ท่าน คือ 1. ร้ อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และ 2. ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ที่จะถูกเสนอชื่อให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้พิจารณาเลือกตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง่
ซึง่ รายละเอียดในเรื่ องนี ้จะได้
นาเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 4. ที่ว่าด้ วยเรื่ องการพิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตาม
วาระ
จากนันประธานที
้
่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 14.10 น. และได้ แนะนาคณะกรรมการที่มาร่ วมประชุมแต่ละ
ท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
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กรรมการที่มาร่ วมประชุมในครัง้ นี ้
1.
พลเอก ดร.กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ
2.
ร้ อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
3.
ร้ อยโท ดร. สุพรชัย ศิริโวหาร
4.
ดร. เกษมสันต์ พิพฒ
ั น์ศริ ิ ศกั ดิ์
5.
นายเมธา ธรรมวิหาร
6.

ดร. ไพโรจน์ สัตยธรรม

7.

ดร. มรกต ศิริวฒ
ั นาโรจน์

8.

นายณรงค์ องอาจมณีรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์
กรรมการ และ กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ

ในลาดับถัดไป ประธานที่ประชุมได้ เรี ยนเชิญและมอบหมายให้ ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่
ได้ เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
พร้ อมกันนี ้ ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ การประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯได้ เชิญตัวแทนจากสานักงานทนายความ บริ ษัท
เอส. เค. แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส ทนายความ จากัด คือ นายภูวเดช จิตรแก้ ว มาทาหน้ าที่เป็ นคนกลางที่เป็ นอิสระ หรื อ Inspector
เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตรวจสอบในการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้
ต่อจากนัน้ ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ มอบหมายให้ นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย กล่าวชี ้แจงเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน
นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึง่ ใน
การแจ้ งข้ อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 (ครัง้ ใหม่) ในครัง้ นี ้ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านได้ รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทแล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ยังได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวบไซต์ของบริ ษัทฯ ที่
www.iec.co.th เป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (ครัง้ ใหม่)นัน้ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้ อมูล
ข่าวสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้ รับทราบโดยทัว่ ไปได้ อีกทางหนึ่งด้ วย
และสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ มีความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่บริ ษัทจดทะเบียนชันน
้ าต่าง ๆ หลายบริ ษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในการรับลงทะเบียนเข้ าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
ให้ แก่บริ ษัทฯ ด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การประชุมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ องแม่นยา และรวดเร็ ว
พร้ อมกันนี ้ยังได้ แจ้ งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน
ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไว้ แล้ ว โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ ายลาดับที่ 8. ของหนังสือเชิญประชุม
ดังกล่าว และนายเอกกมล เอมระดี ยังได้ เรี ยนชี ้แจงถึงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนว่า บริ ษัทฯ ได้ แจกบัตรลงคะแนนเสียง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านใช้ ในการลงคะแนนเสียงไว้ แล้ วในช่วงที่เข้ ามาลงทะเบียนประชุม
และเพื่อให้ การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นมี
ความชัดเจนและถูกต้ องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียงที่ดี บริ ษัทฯขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบ
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ฉันทะทุกท่านได้ โปรดเซ็นชื่อของท่านกากับลงในช่องลงชื่อของบัตรลงคะแนนในทุก ๆ วาระด้ วย ทังนี
้ ้ โดยในการลงคะแนนในแต่
ละวาระนัน้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทในข้ อ 14 และ ข้ อ 35 ทวิ ให้ ใช้ ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ซึง่ วิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน
แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการฯ หรื องดออกเสียงในแต่ละ
วาระ เมื่อได้ ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ ว ให้ ชมู ือขึ ้น โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่เดินเข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคน
นัน้
กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้น คนนัน้ ๆ มีมติเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนันก็
้ จะทาการ
ประมวลผลคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดที
้
่มา
ประชุมในช่วงวาระนัน้ ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ และประกาศผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
รับทราบในแต่ละวาระ
กับทังนายเอกกมล
้
เอมระดี ยังได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเป็ นข้ อหมายเหตุให้ แก่ที่ประชุมว่า สาหรับในวาระที่ 4 อันเป็ น
วาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึง่ มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากวาระในปี นี ้มีจานวน 3 คน และบริ ษัทฯ
เสนอให้ เลือกตังกลั
้ บเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการใหม่ทงั ้ 3 คน และรวมทัง้ ในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตัง้ กรรมการเพิ่มเติม
อีก 1 คน นัน้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียง เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลแต่ ละคนได้ เมื่อได้
มีการออกเสียงลงคะแนนให้ แก่กรรมการแต่ละรายแล้ ว ประธานที่ประชุม หรื อผู้ที่ดาเนินการประชุมจะแจ้ งผลการลงคะแนนของ
กรรมการแต่ละคนในวาระนี ้ให้ ที่ประชุมได้ ทราบต่อไป
ดังนัน้ เฉพาะในวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 เท่ านัน้ บริ ษัทฯ จะขอ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทัง้ ที่ลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ก็ตาม ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ผู้มาประชุมที่ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึง่ มีเงื่อนไขให้ ออกเสียง
หลังจากที่ได้ รับฟั งคาชี ้แจงหรื อคาอธิบายในแต่ละวาระแล้ ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรื อ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ กาหนดการออกเสียงไว้
ล่วงหน้ าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกาหนดไว้ แล้ ว ยกเว้ นกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะ
ไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรื อระบุไม่ชดั เจน
ก็ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงได้ ตามที่เห็นสมควร
เช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง เมื่อได้ มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ ว ประธานฯ หรื อผู้ที่ดาเนินการประชุมจะแจ้ งผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบ
โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง สาหรับท่านที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ เวลาวาระละ 3 นาที
โดยประมาณ ทังนี
้ ้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟั งอาณัติสญ
ั ญาณจากเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทด้ วย
อนึง่ หากต้ องใช้ เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรื อผู้ที่ดาเนินการประชุมอาจขอ
อนุญาตที่ประชุมแจ้ งผลคะแนนการลงมติในวาระนัน้ ๆ ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้
ทังนี
้ ้ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ส่งบัตรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ได้ กาเครื่ องหมายใด ๆ เลย บริ ษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้น
ท่านนัน้ ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วย กับวาระนัน้ ๆ
หากผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ ลงทะเบียนแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้ ว
เสร็ จ บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ าแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนัน้ ๆ ไว้ ด้วย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะมิได้ คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไว้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบ
ฉันทะออกเสียงเห็นด้ วย
และในกรณีที่มีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้ เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึง่ แตกต่างไปจากข้ อเสนอเดิม
ของคณะกรรมการบริ ษัท ประธานที่ประชุมจะต้ องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื ้อหา
ทีแ่ ตกต่างไปจากข้ อเสนอเดิมหรื อไม่ โดยขอให้ ใช้ วธิ ีชมู ือ ท่านที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ ยกมือขึ ้น แต่หากว่าไม่สามารถ
ประเมินและตัดสินกันด้ วยสายตาได้ บริ ษัทก็จะใช้ บตั รลงคะแนนพิเศษซึง่ ได้ แจกให้ ท่านไว้ พร้ อมบัตรลงคะแนนแล้ ว ท่านที่ไม่เห็น
ด้ วย หรื อ งดออกเสียงให้ ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เพื่อนาไปหักจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้ างมาก
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เป็ นเกณฑ์ตดั สินต่อไป
ทังนี
้ ้ ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นสาหรับวาระที่มีการ เปลี่ยนแปลงเนื ้อหานัน้ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ร่วม
ประชุม ณ ขณะนัน้ สามารถใช้ สิทธิพิจารณาและลงมติของตนตามที่ทา่ นจะเห็นสมควรได้ ทกุ ประการ แต่ถ้าหาก ผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ รายใดได้ ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ าแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ไว้ แล้ ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้ วเสร็ จใน
วาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการนัน้ ๆ ได้ บริ ษัทฯ จะให้ ยดึ ถือเอาเจตนารมย์เดิมที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ ท่าน
นันได้
้ ลงคะแนนเสียงให้ ไว้ แก่บริ ษัทฯ ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ก็ตาม เป็ นเกณฑ์
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้ เริ่ มดาเนินการไปแล้ วระยะหนึง่ คะแนนเสียง
ของท่านจะไม่ถกู นับรวมลงไปในวาระการประชุมที่ได้ พิจารณาและลงมติไปแล้ วก่อนหน้ าเวลาที่ทา่ นเข้ าประชุม
ท่านจะมีสิทธิ
ลงคะแนนได้ เฉพาะในวาระการประชุมที่ยงั คงเหลืออยู่เท่านัน้
ทังนี
้ ้ นายเอกกมล เอมระดี ยังได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาการ
ซักถาม หรื อมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริ ษัทฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนัน้ โดยขอให้ ผ้ ทู ี่จะทาการซักถามได้ โปรดกรุ ณาแจ้ งชื่อ – นามสกุล ของตนเอง
และฐานะของตนเองว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ทา
การชี ้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลสาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ได้ อย่างถูกต้ อง อันเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่
เป็ นมาตรฐานโดยทัว่ ไปต่อไป
และเนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ มีจานวนวาระการประชุมตามปกติจานวนทังสิ
้ ้น 7 วาระ ส่วนในวาระที่ 8 เป็ นวาระ
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ในการนี ้ที่ประชุมต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ น
แต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ทังนี
้ ้ เมื่อที่ประชุมได้ ดาเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมี
ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะก็สามารถให้ คาเสนอแนะต่อบริ ษัทฯ ในวาระที่ 8 นี ้ได้ เว้ นแต่เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นจะนาเสนอนัน้ เป็ นเรื่ องที่
จะต้ องนาให้ ที่ประชุมพิจารณาในเรื่ องอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
อันเป็ นในลักษณะของการเพิ่มวาระ
ขึ ้นมาใหม่อีกวาระหนึง่ ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และลงมติออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องอื่นนัน้ ก็จะต้ องขอให้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
โดยจะต้ องประกอบไปด้ วย 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
(1) ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดลงคะแนนเสี
ั้
ยง
รับรองในการที่จะขอให้ พิจารณาเรื่ องที่จะนาเสนอเข้ าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้
(2) และเมื่อผ่านขันตอนที
้
่ (1) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ที่ประชุมจึงจะออกเสียงลงคะแนนเพื่ อให้ เป็ นมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่ องนัน้ ๆ ได้
อนึง่ ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ เป็ นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ เป็ นดังนี ้
- ในวาระที่ 1 และ ในวาระที่ 3 จนถึงในวาระที่ 5 นัน้ ให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์
- ในวาระที่ 2 เป็ นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านัน้ ในวารที่ 2 นี ้ จึงไม่ต้องใช้ เสียงลงคะแนน
- ในวาระที่ 6 ซึง่ เป็ นเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ ให้ ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมเป็ นเกณฑ์
- ในวาระที่ 7 ซึง่ เป็ นเรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ให้ ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็ นเกณฑ์
นายทิศชวน นานาวราทร ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าในวาระที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้ กรรมการ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงอย่างไร โดยตนเองจะขอเสนอให้ บริ ษัทเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนน
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นายเทียนชัย วงศ์นวภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าในวาระที่ 4 และในวาระที่ 5 ที่ เกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการ
้
และถ้ า
หากมีกรณีผ้ สู ่งบัตรลงคะแนนได้ ส่งบัตรลงคะแนนเปล่า ๆ ในวาระดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทโดยไม่ได้ กาเครื่ องหมายลงในช่องใด ๆ เลย
จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนัน้ ออกเสียงเห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หรื อถือเป็ นบัตรเสีย หรื อไม่ อย่างไร
นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้ เรี ยนชี ้แจงว่า ในวาระที่ 4 และ วาระที่ 5
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 นี ้ กับผู้ถือหุ้นทุกคนทุกบัตรลงคะแนน ทังที
้ ่ ลงคะแนนเห็นด้ วย หรื อ
ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ก็ตาม หากท่านใดส่งบัตรที่ไม่ได้ กาเครื่ องหมายใด ๆ ลงในช่องลงคะแนนช่องใด ๆ เลย
(กล่าวคือส่งบัตรเปล่า) ของวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 นี ้เข้ ามา บริ ษัทฯ จะถือว่าบัตรเปล่าดังกล่าวเป็ นบัตรเสีย มิใช่งดออกเสียงแต่
ประการใด
บัตรงดออกเสียงคือบัตรที่ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื่ องหมายที่ช่องงดออกเสียง โดยในการนับคะแ นนเสียงในวาระดังกล่าว
ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะคิดคะแนนเสียงโดยนาจานวนคะแนนเสียงของจานวนเสียงที่เห็นด้ วยมาเปรี ยบเทียบกับจานวนคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้ วย ส่วนจานวนเสียงของบัตรที่งดออกเสียง หรื อ บัตรเสีย จะไม่นามาคิดเปรี ยบเทียบคะแนนเสียง เนื่องจากหลักการของ
การใช้ คะแนนเสียงข้ างมากตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์ ซึง่ ตามหลักการของกฎหมายดังกล่าว การงดออกเสียง หรื อ บัตรเสีย ไม่ถือ
ว่าเป็ นการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด ดังนัน้ ถ้ าหากจานวนคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยมีจานวนที่มากกว่าจานวนคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นด้ วย ก็ถือว่าเสียงข้ างมากเห็นด้ วย
ต่อจากนัน้ ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ เป็ นผู้ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยเป็ นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึง่ ปรากฏตามสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
นายศักดิช์ ยั สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า กรณีที่บริ ษัทฯ ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ ้นเครื่ องหมาย SP หมายถึง
อะไร และด้ วยสาเหตุใด
ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ เรี ยนว่าบริ ษัทฯ จะขออนุญาตชี ้แจงประเด็นนี ้ไว้ ในวาระที่ 2
ซึง่ เป็ นวาระที่เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ของบริ ษัทฯ ที่จะกล่าวในวาระถัดไปนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว เห็นว่ารายงานการประชุมนันถู
้ กต้ องครบถ้ วนจึงมีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี ้
- เห็นด้ วย
61,252,294,420 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 89.1646
- ไม่เห็นด้ วย
7,443,439,223 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 10.8354
รวม
68,695,733.643 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
- งดออกเสียง
4,699,319,667 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
146,137,045 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์ ของบริษัทในรอบปี 2559
ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ รายงานสถานการณ์ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี
2559 ที่ผ่านมา ให้ ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว พร้ อมกับได้
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นาเสนอข้ อมูลและฉายภาพ ประกอบการรายงานสถานการณ์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในรอบปี 2559 และรวมทังแผนธุ
้
รกิจของ
โครงการต่าง ๆ ในปี 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจาณาพอสรุ ปได้ โดยสังเขปดังนี ้
รายงานสถานการณ์ ณ ปัจจุบนั ของบริ ษัทฯ : สรุ ปได้ ดงั นี ้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริ ษัทฯ มีความคิดที่จะ
เปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชี ที่จากเดิมเป็ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีระดับภายในประเทศ มาเป็ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีระดับระหว่างประเทศแทน
โดยมีเหตุผลที่บริ ษัทฯ ได้ ปรับย้ าย Sector จากหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปยังหมวดธุรกิจพลังงานฯ และต่อมาใน
ช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษัทฯ ได้ มีการแจ้ งข่าวกรณีปัญหาของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ของบริ ษัทฯ ได้ ถูกศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผ่านระบบการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด (“NPS”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท จึงได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อขอให้ ตรวจสอบพิเศษเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว กับทังผู
้ ้ สอบ
บัญชีก็ได้ แจ้ งเรื่ องการขอให้ ตรวจสอบพิเศษไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันทาให้ เกิดการชงักงันการเข้ าทาการสอบทาน และการเข้ าตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
ผู้ที่จะเข้ ามาเป็ นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริ ษัทฯ นับตังแต่
้ งบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็ นต้ นมา จึงมีผลโดยตรงทาให้
บริ ษัทฯ ไม่สามารถที่จะนาส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2559 งวดประจาปี 2559 และจนกระทัง่ มาถึง
งวด ณ ปัจจุบนั คืองวดไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ให้ แก่ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดได้ จน
เป็ นเหตุให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ มีคาสัง่ ให้ ขึ ้นเครื่ องหมาย SP ห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ IEC นับตังแต่
้ วนั ที่ 16 สิงหาคม
2559 เป็ นต้ นมาจวบจนปัจจุบนั
โดยบริ ษัทฯ ก็ได้ ใช้ ความพยายามอย่างที่สดุ โดยได้ ตดิ ต่อขอให้ บริ ษัทผู้สอบบัญชีทงหลายที
ั้
่มี
รายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของบริ ษัทผู้สอบบัญชีที่ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั ก.ล.ต. ให้ เข้ ามาเป็ นผู้สอบบัญชีให้ กบั บริ ษัทฯ แต่บริ ษัทผู้ สอบ
บัญชีส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธที่จะเข้ ามาสอบบัญชีให้ แก่บริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทผู้สอบบัญชีจะขอรอดูผลสรุ ปของการตรวจสอบของ
ก.ล.ต. ออกมาให้ ชดั เจนเสียก่อนว่าประเด็นข้ อเคลือบแคลงสงสัยที่ผ้ สู อบบัญชี NPS ได้ ตงเป็
ั ้ นประเด็นเคลือบแคลงเพื่อขอให้
ตรวจสอบพิเศษไว้ นนว่
ั ้ ามีมลู หรื อไม่มีมลู จึงจะค่อยมาพิจารณาว่าจะรับเข้ าเป็ นผู้สอบบัญชีให้ แก่บริ ษัทหรื อไม่อย่ างไร
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ ้นดังกล่าว บริ ษัทฯ โดยฝ่ ายจัดการจึงได้ มีการประชุมหารื อและ
ขอคาปรึกษาแนะนา ก.ล.ต. หลายครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดบริ ษัทฯ โดยฝ่ ายจัดการก็ได้ ขอเข้ าพบและได้ เข้ าร่ วมประชุมหารื อกับผู้ช่วย
เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะทางานของ ก.ล.ต. เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยของบริ ษัทฯ
จานวน 2 ท่านได้ เข้ าร่ วมหารื อในครัง้ นี ้ด้ วย ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ มีข้อเสนอให้ ก.ล.ต. ได้ พิจารณา 2 ข้ อ ได้ แก่ 1. ขอให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ตลาดทุนเร่ งพิจารณาผลการสอบสวนโดยเร็ ว หากยังสรุ ปผลการสอบสวนไม่ได้ ขอให้ ระบุรายการที่สงสัยเพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีตงด้
ั ้ อย
ค่ารายการนัน้ ๆ และหมายเหตุว่ารายการด้ อยค่าเหล่านัน้ อยู่ระหว่างการสอบสวนของ ก.ล.ต. ส่วนรายการอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อสงสัยก็
ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทฯ หรื อ 2. ขอให้ ก.ล.ต. สัง่ ตรวจสอบพิเศษรายการที่ ก.ล.ต. มีข้อสงสัย
บริ ษัทฯ จะได้ จดั หาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. เป็ นผู้ตรวจสอบพิเศษ เมื่อตรวจสอบพิเศษเสร็ จแล้ วจะได้ ให้
ผู้สอบบัญชีรายใหม่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทัง้ 2 ท่านที่เข้ าร่ วมหารื อด้ วยนันได้
้ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและมีข้อเสนอดังนี ้ 1. ผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยกับข้ อเสนอทัง้ 2 ข้ อข้ างต้ นของบริ ษัทฯ เพื่อที่จะทาให้ มีผ้ สู อบบัญชีได้ เร็ วขึ ้น
และ 2. ขอให้ ก.ล.ต. พิจารณาให้ บริ ษัทฯ สามารถที่จะทารายการขยายอายุของ Warrant (IEC-W2) ออกไปเพิ่มอีก 1 หรื อ 2 ปี
หรื อเพิ่มเท่ากับระยะเวลาที่สญ
ู เสียไปจากการที่ถกู ขึ ้นเครื่ องหมาย SP โดยการหารื อกันในครัง้ นี ้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. รับที่จะนา
ข้ อหารื อ/ข้ อเสนอทัง้ 4 ข้ อดังกล่าวข้ างต้ นไปพิจารณาและจะแจ้ งผลให้ บริ ษัทฯทราบภายใน 2 สัปดาห์ ( ภายในวันศุกร์ ที่ 2
มิถนุ ายน 2560 )
สรุ ปแผนธุรกิจของโครงการต่าง ๆ ในปี 2560 : มีดงั นี ้
1. บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)
1.1 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกรี ไซเคิล จังหวัดระยอง
เป้าหมาย: ทาการผลิดเม็ดพลาสติก Recycle โดยใช้ วตั ถุดิบจากของเหลือใช้ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
กาลังการผลิต 1,500 ตันต่อเดือน สามารถเริ่ มผลิตในเชิงพาณิชย์ (COD) เดือนมิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นไป วงเงินลงทุนที่ได้ รับ
อนุมตั คิ รัง้ แรก 663 ล้ านบาท ครัง้ ที่สอง 88 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 751 ล้ านบาท
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รายการลงทุน
ที่มาของแหล่งเงินทุน
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

เงินลงทุนของ IEC

695,080,147

รวม

695,080,147

รายการลงทุนที่ใช้ จ่ายไปแล้ ว
รายการใช้ จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

ค่าเครื่ องจักรจานวน 13 ชุด

441,624,948

ค่าเช่าที่ดินอาคารที่ตงโรงงาน
ั้

25,600,000

ค่าปรับปรุ งอาคารโรงงาน

93,018,498

ค่าดาเนินงานอื่นๆ

68,004,448

ค่าซื ้อที่ดิน 24 ไร่ ค่าปรับที่ดนิ สาหรับตังโรงงานที
้
่
ต.ขนาไร่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
รวม

65,912,028
694,159,922

รายการลงทุนที่ต้องใช้ เพิ่มเพื่อการผลิตตามแผนงานใหม่
รายการใช้ จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

ค่าปรับปรุ งเครื่ องจักร

3,000,000

เงินทุนหมุนเวียนเริ่ มต้ น

23,000,000

รวม

26,000,000

รายการหนี ้สินคงเหลือ
รายการ

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

เจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

34,185,192

รวม

34,185,192

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)

176,749,494.16

ต้ นทุนในการขาย (CGS)

147,929,801.76

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)

35,606,959.99

กาไรขันต้
้ น (EBITDA)

(6,787,267.59)
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1.2 โครงการคัดแยกพลาสติกปนเปื อ้ นจากบ่อขยะบ้ านบึง ต.หนองอิรุณ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี
วงเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ 100.98 ล้ านบาท
รายการลงทุน
ที่มาของแหล่งเงินทุน
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

เงินลงทุนของ IEC

102,910,684

รวม

102,910,684

รายการลงทุนที่ใช้ จ่ายไปแล้ ว
รายการใช้ จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

ค่าซื ้อขยะชุมชน

10,000,000

ค่าเครื่ องจักร

71,556,171

ค่าก่อสร้ างอาคารพร้ อมระบบ

13,563,469

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

7,791,044

รวม

102,910,684

รายการหนี ้สินคงเหลือ
รายการ

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

เจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

34,185,192

รวม

34,185,192

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)

-

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)
ขาดทุนสุทธิ (Net Loss)

7,791,044
(7,791,044)

1.3 โครงการ ICT
ดาเนินโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 และร่ วมเข้ าประมูลโครงการใหม่จานวน 6 โครงการ IEC มีสญ
ั ญารับจ้ างกับ CAT
จานวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 80,070,800 บาท
พัฒนาระบบการรับชาระเงิน

19,350,000

บารุ งรักษาระบบบริ หารจัดการข้ อมูลลูกค้ า (เริ่ มงานต่อเนื่องปี ที่ 1)

21,540,000
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บารุ งรักษาระบบ IBACSS (งานต่อเนื่องปี ที่ 3)

36,940,800

พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบ Order Management กับ
Centralized Service Support System

2,240,000

ประมาณการผลตอบแทนโครงการฯ สาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)
ต้ นทุนในการขาย (CGS)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)
กาไรขันต้
้ น (EBITDA)

67,072,309
38,425,359
12,271,203
16,483,842

2. บริ ษัท จีเดค จากัด ตาบลควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เป้าหมาย: ดาเนินงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ไตรมาสที่ 2 เฉลี่ย 4.0 MW. (เดือน เม.ย. – พ.ค. 3.5 MW. มิ.ย. 5.0
MW.) และ 5.5 MW. ในไตรมาสที่ 3, 4 ปี 2560
ราคาขายไฟฟ้า:
On Peak (09:00 – 22:00 น.) 3.855 บาท/หน่วย
OFF Peak (22:00 – 09:00 น. และวันหยุดราชการ) 2.042 บาท/หน่วย
ADDER 3.50 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 4 ปี
สัญญาขายไฟฟ้า PPA 25 ปี มีระยะเวลาคงเหลือ 22 ปี
รายการลงทุน
ที่มาของแหล่งเงินทุน
รายการ

ณ วัน COD ธ.ค. 2557

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

200,000,000

200,000,000

เงินกู้ยืมจาก IEC GREEN ENERGY

712,649,136

767,149,136

รวมเงินลงทุน

912,649,136

967,149,136

IEC GREEN ENERGY
ลงทุนค่าหุ้นสามัญ 50% ในบริ ษัท Gidec จากัด

รายการหนี ้สินคงเหลือ
รายการ

ณ วัน COD ธ.ค. 2557

เงินกู้ยืมจาก IEC GREEN ENERGY

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

712,649,136

771,149,136

ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

23,217,540

154,864,261

เจ้ าหนี ้การค้ าและค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

86,612,647

58,365,722

822,479,323

984,379,119

รวม
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ประมาณการผลตอบแทนโครงการสาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)
ต้ นทุนในการขาย (CGS)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)
กาไรขันต้
้ น (EBITDA)

182,011,450
117,897,432
93,451,525
79,556,439

3. บริ ษัท ไออีซี สระแก้ ว 1 จากัด ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ ว
เป้าหมาย: ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาด 7.0 MW. FIT 4.24 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 17 ปี และมีคา่ Premium
ของ Adder เดิม 0.30 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี
ปัญหาการปรับโครงสร้ างการชาระหนี ้กับธนาคารกสิกรไทย ปัจจุบนั กาลังอยู่ในระหว่างการเจรจา ปรับโครงสร้ างการ
ชาระหนี ้ เพื่อดาเนินการเชิงพาณิชย์ตอ่ ไป
IEC SK1 สามารถดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ทนั ทีเมื่อการปรับโครงสร้ างการชาระหนี ้ มีข้อสรุ ปที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ
รายการลงทุน
ที่มาของแหล่งเงินทุน
รายการ

ณ วันซือ้ กิจการ CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

เงินลงทุนของ IEC ซื ้อหุ้น 75% (1 ต.ค. 2557)

345,000,000

345,000,000

เงินลงทุนของ IEC ซื ้อหุ้น 25% (10 มิ.ย. 2559)

100,000,000

100,000,000

เงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทย (รับโอนหนี ้เดิมจากผู้ขาย)

469,645,933

477,486,462

เงินลงทุนเพิ่มโดยกู้ยืมจาก IEC

-

รวมเงินลงทุน

131,500,000

914,645,933

1,053,986,462

รายการหนี ้สินคงเหลือ
รายการ

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

เงินกู้ยืมจาก IEC รวมดอกเบี ้ย

99,394,979

เงินกู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทย
(ไม่รวมดอกเบี ้ย / อยู่ระหว่างปรับโครงสร้ างหนี ้)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นๆ

480,069,994
18,401,737

รวม

597,866,710

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)
ต้ นทุนในการขาย (CGS)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)
กาไรขันต้
้ น (EBITDA)

181,876,990
85,387,158
17,906,186
78,583,646
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4. บริ ษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จากัด
4.1 โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลาพูน
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.96 X 2 = 1.92 MW. ADDER 6.50 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 6 ปี
สัญญาขายไฟฟ้า PPA คราวละ 5 ปี สัญญาปัจจุบนั มีระยะเวลาคงเหลือ 1 ปี (ต่อสัญญาขายไฟฟ้าคราวละ 5 ปี โดยอัตโนมัต)ิ เริ่ ม
COD เดือนกันยายน 2556 วงเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ 275 ล้ านบาท
4.2 โรงไฟฟ้าแม่มาลัย 1, 2 ต.ขี ้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.96 X 2 = 1.92 MW. ADDER 8.00 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 7 ปี
สัญญาขายไฟฟ้า PPA คราวละ 5 ปี สัญญาปัจจุบนั มีระยะเวลาคงเหลือ 2 ปี (ต่อสัญญาขายไฟฟ้าคราวละ 5 ปี โดยอัตโนมัต)ิ เริ่ ม
COD เดือนพฤษภาคม 2557 วงเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ 184 ล้ านบาท
รายการลงทุน
ที่มาของแหล่งเงินทุน โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2
รายการ
เงินลงทุนจาก IEC

ณ วัน COD

หลังวัน COD

176,000,000

-

เงินกู้ยืมจากธนาคาร CIMB
รวม

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
176,000,000

-

140,000,000

140,000,000

176,000,000

140,000,000

316,000,000

ที่มาของแหล่งเงินทุน โรงไฟฟ้าแม่มาลัย 1, 2
รายการ
เงินลงทุนจาก IEC

ณ วัน COD

หลังวัน COD

184,000,000

-

เงินกู้ยืมจากธนาคาร CIMB
รวม

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560
184,000,000

-

140,000,000

140,000,000

184,000,000

140,000,000

324,000,000

รายการหนี ้สินคงเหลือ โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2 และ โรงไฟฟ้าแม่มาลัย 1, 2
รายการ

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

เงินกู้ยืมจากธนาคาร CIMB

179,044,000

เงินกู้ยืมจาก IEC

69,850,000

เจ้ าหนี ้อื่น เช่น ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย ค่าบริ หาร จัดการค้ างจ่าย

7,775,883

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

242,396

รวม

256,912,280

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)

72,771,340

ต้ นทุนในการขาย (CGS)

6,198,180

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)

6,056,480

กาไรขันต้
้ น (EBITDA)

60,516,680
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5. บริ ษัท ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จากัด
รายการลงทุนที่มาของแหล่งเงินทุน
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

เงินลงทุนของ IEC ครัง้ ที่ 1

312,000,000

เงินลงทุนของ IEC ครัง้ ที่ 2

338,000,000

เงินกู้ยืมจาก IEC

1,117,304,136

รวม

1,767,304,136

รายการลงทุนที่ใช้ จ่ายไปแล้ ว
รายการใช้ จ่าย

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

ค่าเครื่ องจักร

135,000,000

ค่าทดสอบระบบ Imperial Sino Gidec

2,000,000

ค่าทดสอบระบบ Front End - Gidec

10,000,000

ลงทุนจดทะเบียน 50% ใน Gidec

200,000,000

ให้ Gidec กู้ยืม

771,149,136

รวม

1,118,149,136

รายการหนี ้สินคงเหลือ
รายการ

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

เงินกู้ยืมจาก IEC

1,117,304,136

ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย IEC

225,153,942

ค่า Management Fee ของ IEC

1,184,386.68

หนี ้ค้ างชาระ

16,416,036.66

รวม

1,360,058,501

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)

86,992,768

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)

3,951,612

ค่าเสื่อมราคา (Depre)

6,741,952

ดอกเบี ้ย (Interest)

94,004,401

ขาดทุน (Loss)

(17,705,197)
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6. บริ ษัท ไออีซี บิสิเนส พาร์ ทเนอร์ จากัด
รายการลงทุนที่มาของแหล่งเงินทุน
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

เงินลงทุนของ IEC ซื ้อหุ้น IECBP

560,600,000

เงินกู้ยืมจาก IEC เพื่อลงทุน

198,000,000

รวม

758,798,000

รายการหนี ้สินคงเหลือ
รายการ

CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560

เงินกู้ยืมจาก IEC

198,000,000

ดอกเบี ้ยเงินกู้ค้างจ่าย IEC

21,000,000

เงินกู้ยืมเพื่อใช้ จ่ายในกิจการ

77,000,000

รวม

297,000,000

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)

2,387,917.00

ขาดทุนสุทธิ (Net Loss)

(2,387,917.00)

7. บริ ษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จากัด ตาบลหนองรี อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
เป้าหมาย: ผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซชีวภาพ ขนาด 3 MW. ADDER 0.30 บาท/หน่วย สัญญาขายไฟฟ้า
PPA 25 ปี
กาหนด COD 1 MW. เดือนกรกฎาคม 2560 COD ครบ 3 MW. เดือนกันยายน 2560 วงเงินลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิ 250 ล้ านบาท IRR
13.8% PAYBACK PERIOD 10.6 ปี
รายการลงทุน
ที่มาของแหล่งเงินทุน
รายการ

จานวนเงิน (บาท)

เงินลงทุนของ IEC ซื ้อหุ้น

50,000,000

เงินกู้ยืมจาก IEC

65,000,000

รวม

115,000,000
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รายการลงทุนที่ใช้ จ่ายไปแล้ ว
รายการใช้ จ่าย

จานวนเงิน (บาท)

ค่าที่ดิน ใบอนุญาต PPA

3,700,000

ค่าก่อสร้ างและเครื่ องจักร

98,245,508

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ค่าเจาะน ้าบาดาล ค่าไฟฟ้า)
รวม

1,679,763
103,835,271

ประมาณการผลตอบแทนโครงการสาหรับปี 2560
รายได้ (Revenue)
ต้ นทุนในการขาย (CGS)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร (SGA)
กาไรขันต้
้ น (EBITDA)

28,578,919
15,192,000
1,470,000
11,916,919

นายวันชัย เกียรติสวุ รรณ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางอุทมุ พร แก้ วน ้าดี ได้ แสดงความเห็นว่าที่ท่านกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ (CEO) ได้ แถลงแผนการดาเนินธุรกิจโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้ บรรยายมานัน้ ตนเองขอให้ CEO ชี ้แจงต่อที่
ประชุมไปให้ ชดั เจนว่า ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ เกิดปัญหาอะไรขึ ้น เกิดการทุจริ ตในโครงการต่าง ๆ หรื อไม่อย่างไร
ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ เรี ยนชี ้แจงข้ อสอบถามของผู้สอบถามรายนายวันชัย เกียรติ
สุวรรณ ว่า ก่อนที่ตนเองจะเข้ ามารับตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2559 NPS ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้ มีการยื่นหนังสือขอให้ มีการตรวจสอบพิเศษมายังบริ ษัทฯ เมื่อตนเองเข้ ามารับตาแหน่งดังกล่าว เมื่อ
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 ตนเองและกรรมการตรวจสอบท่านอื่น ๆ ณ ขณะนันจึ
้ งได้ ลงไปทาการตรวจสอบโครงการ
ต่าง ๆ ปรากฏว่าในเบื ้องต้ นได้ พบการทุจริ ตในโครงการที่ระยอง 1 โครงการ โครงการที่หาดใหญ่ 2 โครงการ โดย ณ ปัจจุบนั
บริ ษัทฯ ก็ได้ ฟ้องร้ องดาเนินคดีกบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการดังกล่าวข้ างต้ นไปแล้ ว ซึง่ ขณะนี ้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
และต่อมาเมื่อตังแต่
้ ช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 ตนเองก็พ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยเข้ ามารับตาแหน่งเป็ น
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ เข้ ามาดูแลการดาเนินงานของ บริ ษัท ไออีซี สระแก้ ว 1 จากัด (IEC SK1) ซึง่ เกิดปัญหาในเรื่ องภาระ
หนี ้และกระแสเงินสดในการดาเนินกิจการกับธนาคารกสิกรไทยฯ ซึง่ เป็ นเจ้ าหนี ้ธนาคารฯ ตามที่ได้ เรี ยนไว้ แล้ วตามที่นาเสนอข้ างต้ น
IEC SK1 จึงจาเป็ นต้ องหยุดการดาเนินกิจการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ไว้ ชวั่ คราวก่อน และในการหยุดกิจการชั่วคราว ตนเองได้ มี
คาสัง่ ให้ มีการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินต่าง ๆ ของ IEC SK1 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ ทาการตรวจสอบบัญชีและ
ทรัพย์สินของ IEC SK1 ได้ ตรวจพบว่าในระหว่างการดาเนินกิจการของบริ ษัทดังกล่าว เมื่อช่วงต้ นปี 2559 ได้ ปรากฎรายการทาง
บัญชีว่ามีการซื ้อเครื่ องจักร 1 รายการ และได้ ชาระเงินค่าซื ้อเครื่ องจักรไปครบถ้ วนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่กลับปรากฏว่า ณ ปั จจุบนั
ยังไม่มีเครื่ องจักรดังกล่าววางไว้ อยู่ที่ IEC SK1 แต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวน่าจะมีการ
ทุจริ ตเกิดขึ ้น ตนเองจึงได้ นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา ซึง่ จากการสอบสวนของบริ ษัทฯ
พบว่ามีบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้จานวน 6 คน โดย 2 คน ณ ขณะที่ตรวจสอบได้ พ้นสภาพจากการเป็ นผู้บริ หารและพนักงานของ
บริ ษัทไปแล้ วทัง้ 2 คน ซึง่ 1 ใน 2 เป็ น อดีตกรรมการผู้อานวยการใหญ่คนเก่า ส่วนอีก 4 คน ที่เหลือ ขณะที่ตรวจสอบยังมีฐานะ
เป็ นผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทอยู่ ดังนัน้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตนเองจึงได้ ออกคาสัง่ ให้ ไล่ออกบุคคลจานวน 4 คน
ดังกล่าวที่ยงั คงเป็ นผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทในขณะนัน้ ออกจากการเป็ นผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ภายหลังต่อมา
บุคคลที่ถูกไล่ออกทัง้ 4 คน ดังกล่าวได้ มีหนังสือยื่นขอความเป็ นธรรมมายังคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอให้ ทบทวนและยกเลิกคาสัง่
ดังกล่าว
ต่อมาคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอีกครัง้ จึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวยังคงถือว่ากระทาผิ ดวินยั และขันตอนในการ
้
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ทางาน แต่คณะกรรมการเห็นว่าเนื่องจากไม่เคยกระทาผิดมาก่อน จึงลดโทษมาเป็ นให้ ลาออกแทน ทังนี
้ ้ก็เพื่อไม่ให้ เสียประวัตกิ าร
ทางาน
นายภักดีชยั อาชาเทวัญ ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความคิดเห็นว่า ขอให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยรายละเอียดรายชื่อของพนักงานผู้ถกู
ฟ้องคดีที่เป็ นคดีตอ่ ศาลแล้ ว และ ชื่อของพนักงานผู้ที่ถกู ให้ ลาออกตามที่ได้ ชี ้แจงมานี ้ด้ วย
พลเอก ดร.กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนชี ้แจงว่า เนื่องจากว่าคดียงั ไม่ถงึ ที่สดุ บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถ
ที่จะเปิ ดเผยรายชื่อให้ ที่ประชุมนี ้ได้ เพราะผู้ที่ถกู พาดพิงชื่อเขาอาจจะได้ รับความเสียหายได้
ผู้ถือหุ้นผู้ชายท่านหนึง่ ( ไม่ได้ แนะนาชื่อตนเองให้ ที่ประชุมทราบ ) ได้ สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้ อมูลที่ปรากฏใน
หนังสือรายงานงาน (Annual Report) ประจาปี 2559 ว่า ในหน้ าที่ 103 รายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ บริ ษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) จานวน 450 ล้ านบาท หนี ้ดังกล่าวเป็ นหนี ้อะไร บริ ษัทดังกล่าวปัจจุบนั ยังดาเนินธุรกิจอยู่หรื อไม่ และในหน้ าที่
108 รายการลูกหนี ้การค้ า ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจานวน 3.9 ล้ านบาท เป็ นหนี ้ค่าอะไร
นางนฤมล ฉัตรตะวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ด้ านบริ หารการเงินและบัญชี ได้ เรี ยนชี ้แจงว่า ค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญจานวน 450 ล้ านบาท ของบริ ษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เป็ นตัวเลขค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน
มาเป็ นเวลานานแล้ ว ซึง่ เป็ นหนี ้ที่บริ ษัทฯเข้ าไปค ้าประกันหนี ้ให้ แก่บริ ษัทดังกล่าวต่อเจ้ าหนี ้ธนาคารเมื่อหลายสิบปี มาแล้ ว และ
บริ ษัทดังกล่าวก็มีสถานะตกเป็ นบุคคลล้ มละลายตามกฎหมายไปแล้ ว ขณะนี ้ยังอยู่ในขันตอนของการเฉลี
้
่ยหนี ้ตามกฎหมาย ส่วน
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในหน้ า 108 จานวน 3.9 ล้ านบาท เป็ นหนี ้ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทฯ ในสมัยเดิมที่บริ ษัทฯ ยังทาธุรกิจจัด
จาหน่ายโทรศัพท์มือถืออยู่
นายสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความคิดเห็นว่าตามแผนการดาเนินธุรกิจที่กรรมการผู้อานวยการใหญ่ได้
เรี ยนชี ้แจงไปตามข้ อมูลที่รายงานมาข้ างต้ นนัน้
ตนเองมีข้อสังเกตบางประการพอสรุ ปได้ ดงั นี ้ 1) โครงการหนองรี งบลงทุนที่
เพิ่มอีก 100 ล้ านบาท ทาไมถึงต้ องมีโครงการลงทุนเพิ่มอีก
2) โครงการจีเดค ซึง่ ถือหุ้นร่ วมกันระหว่าง บริ ษัท ไออีซี กรี น
เอนเนอร์ ยี่ จากัด (IECG) กับ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน) (EGCO) ฝ่ ายละ 50/50 เท่า ๆ กัน แต่การปล่อยกู้ให้ แก่จีเดค
ทาไมจึงเป็ นฝ่ าย IECG เป็ นผู้ปล่อยกู้ฝ่ายเดียว 100 %
3) โครงการแม่ทาแม่แตง ที่ก้ กู บั ธนาคารซีไอเอ็มบี ทาไมถึงปรากฏ
ตัวเลขการชาระดอกเบี ้ยร่ วม 57 ล้ านบาท ซึง่ ตามที่ตนเองเข้ าใจ แม่ทาแม่แตงมีวงเงินกู้กบั ธนาคารดังกล่าวเพียงแค่ระดับ 140
ล้ านกว่าบาทเท่านัน้
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางสาวศุภนุช ชินเขม ได้ แสดงความคิดเห็นพอสรุ ปได้ ดงั นี ้
1) โครงการหนองรี ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (RMC) แล้ วหรื อไม่ อย่างไร และโครงการดังกล่าว
บริ ษัทได้ ศกึ ษาปัญหาด้ านแหล่งวัตถุดบิ (Feed Stock) และ ด้ านการตลาด แล้ วหรื อไม่ อย่างไร 2) โครงการจีเดค ตนเองเห็นว่า
สภาวการณ์ ณ ปัจจุบนั นี ้ ไม่น่าจะมีจะมีจดุ คุ้มทุน ดังนัน้ Adder ที่มีระยะเวลาคงเหลืออีก 4 ปี บริ ษัทฯ มีแผนจะดาเนินการอย่างไร
3) โรงไฟฟ้าสระแก้ ว ที่เมื่อช่วงต้ นเดือนเมษายน 2560 บริ ษัทได้ หยุดกิจการผลิตไฟฟ้าไว้ ชวั่ คราว และได้ ปลดและเลิกจ้ างพนักงาน
ไปร่ วมกว่า 60 คนเศษ หากต่อมาบริ ษัทจะต้ องดาเนินกิจการต่อไป บริ ษัทก็จะต้ องรับภาระในการมีคา่ ใช้ จ่ายที่สงู มากขึ ้นอีกที่
จะต้ องบริ หารและจัดหาพนักงานที่มีประสบการณ์มาทดแทนพนักงานที่ถกู เลิกจ้ าง อย่างไร 4) โครงการผลิตเม็ดพลาสติกรี ไซเคิล
ที่จงั หวัดระยอง บริ ษัทมีแนวทางในการแก้ ไขปัญหาเรื่ องแหล่งวัตถุดิบ (Feed Stock) อย่างไร 5) ที่บริ ษัทไม่ส่งงบการเงินมีสาเหตุ
ที่แท้ จริ งคืออะไร ที่อ้างว่าผู้สอบบัญชีไม่จดั ทางบการเงินไตรมาสที่ 2 ให้ แก่บริ ษัท ทาไมบริ ษัทจึงไม่ฟ้องผู้สอบบัญชีรายดังกล่า ว
นายทิศชวน นานาวราทร ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากขณะนี ้ได้ ดาเนินการประชุมผ่านมาเป็ นเวลาร่ วม 3
ชัว่ โมงกว่าแล้ วแต่ยงั พิจารณาผ่านมาได้ แค่วาระเดียวเท่านัน้ ประเด็นคาถามของผู้สอบถาม (นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล) ขอให้
บริ ษัทชี ้แจงผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นได้ หรื อไม่ เช่นในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อจะไม่ทาให้ การประชุมใช้ เวลาการประชุมใน
วาระนี ้มากเกินไป เพราะยังมีวาระการประชุมในวาระหลัง ๆ เหลืออยูจ่ านวนมาก
พลเอก ดร.กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนชี ้แจงว่า เพื่อมิให้ บริ ษัทฯ ต้ องใช้ เวลาในวาระนี ้มากเกินไป
บริ ษัทฯ จะขอชี ้แจงในเรื่ องประเด็นคาถามนี ้ผ่านช่องทางการสื่อสารในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริ ษัทในรอบปี 2559
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ งดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้ กาหนดไว้ ว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่
บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล และด้ วยเหตุที่งบการเงินไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ของบริ ษัทฯ ยังคง
ปรากฎมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนัน้ เพื่อ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติข องกฎหมายดังกล่าวข้ างต้ น จึงเห็นสมควรให้ งด
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
นาย วิวฒ
ั น์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้ซึง่ เป็ นการพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของผลการ
ดาเนินงานของปี 2559 ซึง่ ก็หมายถึงทังปี
้ 2559 แต่บริ ษัท กับนางบการเงินเฉพาะไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ซึง่ ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2559 มาพิจารณาโดยอ้ างว่าขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่จ่ายเงินปันผลเช่นนี ้จะทาได้ หรื อไม่
นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้ เรี ยนชี ้แจงว่า กรณีนี ้ ตามที่ได้ รับทราบกัน
เป็ นการทัว่ ไปแล้ วว่า บริ ษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินตังแต่
้ งบไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็ นต้ นไปให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. ได้ จึงทาให้ บริ ษัทไม่มีงบการเงินประจาปี 2559 มาแสดงต่อผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ได้ และเนื่องจากงบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ถือเป็ นงบการเงินอย่างเป็ นทางการที่ได้ ส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และได้ เปิ ดเผย
ออกสู่สาธารณชนและผ่านกระบวนการที่ถูกต้ องตามกฎหมายแล้ ว ได้ ปรากฏข้ อมูลทางบัญชีในงบการเงิ นงวดดังกล่าวว่ายังขาดทุน
สะสมอยู่ และประกอบกับบริ ษัทได้ หารื อประเด็นข้ อสอบถามดังกล่าวไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าด้ วยแล้ ว ทางกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ าเห็นว่าบริ ษัทสามารถที่จะกาหนดวาระอนุมตั ใิ ห้ งดจ่ายเงินปันผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้พิจารณาได้ ไม่เป็ นการขัด กับ
กฎหมายแต่อย่างใด
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้
งดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ตามที่เสนอมาทุกประการ
โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏ
รายละเอียดดังนี ้

- เห็นด้ วย
64,178,647,646 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 87.7398
- ไม่เห็นด้ วย
8,967,875,302 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 12.2602
รวม
73,146,522,948 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
- งดออกเสียง
560,533,473 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
246,627,153 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นายเมธา ธรรมวิหาร กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม
พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 15 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา และกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
โดยในการประชุมครัง้ นี ้ มีกรรมการที่จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
(1)
ร้ อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
กรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานกิตติมศักดิ์
(2)
นางสัณห์จฑุ า วิชชาวุธ
กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
(3)
ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการ / กรรมการผู้อานวยการใหญ่
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แต่เนื่องด้ วย ประธานที่ประชุมได้ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมไว้ ในช่วงต้ นของการประชุมแล้ วว่า นางสัณห์จฑุ า วิชาวุธ มี
เหตุผลความจาเป็ นส่วนตัวได้ ขอถอนตัวโดยไม่ขอกลับเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมครัง้ นี ้
ทังนี
้ ้
จากการที่นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ได้ ขอถอนตัวไป จึงทาให้ เหลือกรรมการเพียง 2 ท่านที่บริ ษัทฯ จะต้ องเสนอให้ ทา่ ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ได้ แก่ (1) ร้ อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และ (2) ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริ
โวหาร ซึง่ บุคคลทัง้ 2 ท่านนี ้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และที่ผ่านมาได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัทได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ
สาหรับในวาระนี ้ ซึง่ เป็ นวาระเลือกตังกรรมการ
้
และเพื่อให้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริ ษัทฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทังที
้ ่ลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและ
หลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี ้เป็ นไปตามที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมได้ รับทราบแล้ วก่ อนหน้ านี ้
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
เมื่อผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลเสร็ จแล้ ว พนักงานเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จึงได้ เดินเข้ าไป
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนามาประมวลผลคะแนน
และในระหว่างดาเนินการประชุมในวาระที่ 4 อยู่นนั ้ มีผ้ ถู ือหุ้นบางกลุ่มได้ แจ้ งความจานงค์ตอ่ ประธานที่ประชุมว่าจะขอ
เสนอชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมให้ ที่ประชุมนี ้ได้ พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการทดแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรายชื่อกรรมการทัง้ 2 ท่านที่บริ ษัทได้ เสนอไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ มีอภิปราย
และหารื อในประเด็นนี ้กันอย่างกว้ างขวางจนได้ ข้อสรุ ปว่า เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสถูกต้ องชอบธรรม และเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นายทิศชวน นานาวราทร ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความคิดเห็นและได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากวาระที่ 4 นี ้ เป็ น
วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ ซึง่ ต้ องเลือกตังกรรมการเข้
้
ามาจานวน 3 คน เพื่อ
ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 คน ตนเองจะขอเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมอีกจานวน 3 คน ได้ แก่ (1) นายภูริช นานาว
ราทร (2) พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ (3) นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ เพื่อเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขอเข้ ารับ
การพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความคิดเห็นว่าตนเองเห็นด้ วยกับนายทิศชวน นานาวราทร ที่จะขอเสนอชื่อ
บุคคลเพิ่มเติมเพื่อเข้ ามาแข่งขันกันเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีตวั เลือกเพิ่มขึ ้นในการเลือกตังกรรมการตามวาระนี
้
้ได้
พลเอก ดร.กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ ประธานที่ประชุม ได้ ขอให้ ฝ่ายกฎหมายได้ เรี ยนชี ้แจงในประเด็นนี ้ว่า ผู้ถือหุ้นจะขอ
เสนอชื่อบุคคลเข้ ามาให้ ที่ประชุมนี ้พิจารณาเพิ่มเติมจากข้ อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริ ษัทได้ หรื อไม่ อย่างไร
นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้ เรี ยนชี ้แจงว่า ในเรื่ องของการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในวาระที่ 4 นี ้ จะต้ องพิจารณากฎหมายหลักจานวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 คือ
พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ เป็ นกฎหมายแม่บทหลักที่เกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการซึ
้
ง่ ควบคุมและดูแลโดย
นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ส่วนฉบับที่ 2 คือ หลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ว่าด้ วยนโยบายการส่งเสริ มการกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย
กาหนดนโยบายให้ บริ ษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ประกาศผ่านระบบข้ อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559
ถึงเดือนมกราคม 2560 ว่าบริ ษัทจดทะเบียนต่าง ๆ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และรวมทังการเสนอชื
้
่อ
กรรมการเพื่อเข้ ารับการเสนอชื่อแข่งขันการเลือกตังล่
้ วงหน้ าที่จะมีขึ ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ปี ให้ บริ ษัทพิจารณา
ก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัทนัน้ ๆ ไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยในส่วนของบริ ษัทเอง ก็ได้ ดาเนินการประกาศผ่านระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เรื่ องการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อกรรมการได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็ นต้ นมาแล้ ว
โดยผู้ถือหุ้นคนเดียวหรื อหลายคนที่มีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท สามารถที่จะเสนอชื่อกรรมการ
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เพิ่มเติมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาได้ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดให้ กลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลมายังบริ ษัทได้ ถงึ ภายในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2560
ซึง่ ปรากฏว่าได้ มีผ้ ถู ือหุ้นบางกลุ่มซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ได้
เสนอชื่อนางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร ให้ บริ ษัทพิจารณาเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเพิ
้ ่มเติม บริ ษัทโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวบรรจุไว้ เป็ นวาระที่ 5 ให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ได้ พิจารณาการเลือกตังกรรมการเพิ
้
่มเติมซึง่ มีข้อมูลและประวัตติ า่ ง ๆ ของบุคคลดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจไว้ ด้วยตามที่ปรากฎเป็ นวาระในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้แล้ ว
แต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นบางท่านได้ มี
การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามาให้ ที่ประชุมได้ พิจารณากันสด ๆ ในวันนี ้ อาจจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ มาประชุมในวันนี ้ หรื อ ผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและกลับไปก่อนหน้ านี ้แล้ วไม่ทราบถึงข้ อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ ามาใหม่เพิ่มเติม และผู้ที่จะเข้ ามาเป็ นกรรมการ
บริ ษัทมหาชนจากัดต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายกาหนด อันอาจจะทาให้ ไม่เป็ นไปตามแนวนโยบายของ สานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กล่าวไว้ แล้ วในการพิจารณาหลักกฎหมายในส่วนที่ 2
แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงหลัก
กฎหมายในส่วนที่ 1 คือพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ ถื อเป็ นแม่บทว่าด้ วยการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ มีข้อกาหนดห้ ามไว้ อย่างชัดเจนว่า ผู้ถือหุ้นจะเสนอรายชื่อ
กรรมการเข้ ามาให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากันสด ๆ มิได้ ดังนันเมื
้ ่อไม่มีกฎหมายกาหนดข้ อห้ ามไว้ ชดั เจน การเสนอชื่อบุคคล
เพิ่มเติมก็ไม่น่าที่จะขัดต่อพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัดแต่อย่างใด เพียงแต่จะไม่เป็ นไปตามแนวนโยบายของหน่วยงานที่
กากับดูแลเรื่ องหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านันเอง
้
ดังนัน้ ถ้ าหากมีข้อเห็นแย้ งกันระหว่างผู้ถือหุ้นบางกลุ่มบางรายที่เห็น
ว่าเสนอรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ กับผู้ถือหุ้นอีกบางกลุ่มบางรายที่เห็นว่าไม่สามารถที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม ได้ บริ ษัทจึง
ใคร่ ขอเสนอความเห็นต่อที่ประชุมนี ้ว่า เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสและถูกต้ องชอบธรรม และเพื่อเป็ นการรักษาสิทธิผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน จึงขอเสนอและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายที่มาประชุมในวันนี ้ได้ ออกความเห็นว่าสมควรที่จะให้ มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ า
รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมจากที่บริ ษัทได้ เสนอไว้ แล้ วจานวน 2 คน หรื อไม่
โดยบริ ษัทจะขออนุญาตใช้ บตั รลงคะแนนเสียงพิเศษที่บริ ษัทได้ แจกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายไว้ แล้ ว ในช่วงที่เข้ ามาลงทะเบียนประชุม มา
ใช้ เป็ นบัตรลงคะแนนเพื่อพิจารณาตัดสินในประเด็นนี ้
นายชัชวาล ฮาสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อของนายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความเห็นว่า การดาเนินการเพิ่มรายชื่อของผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
กรรมการเพิ่มเติมเข้ ามาจะถือว่าเป็ นการเพิ่มวาระตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่จะต้ องใช้ เสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท หรื อไม่
นายฮังใช้
้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความคิดเห็นว่าตามที่มีผ้ ถู ือหุ้นบางรายเห็นว่าเป็ นการเพิ่มวาระตามมาตรา 105
วรรคสองนัน้ ตนเองไม่เห็นด้ วยกับความเห็นดังกล่าวข้ างต้ น โดยตนเองเห็นว่าการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ าไปแข่งขันการเลือกตัง้
เพิ่มเติมนันเป็
้ นการเสนอในวาระไม่ได้ เป็ นการเพิ่มวาระใหม่แต่อย่างใด ดังนันจึ
้ งเห็นว่าที่ประชุมนี ้สามารถเสนอในวาระนี ้ได้
นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้ เรี ยนชี ้แจงว่าในกรณีนี ้ไม่ถือเป็ นการเพิ่ม
วาระขึ ้นมาใหม่ตามมาตรา 105 วรรคสองแต่อย่างใด เนื่องจากวาระที่ 4 นี ้เป็ นการพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการตามที
้
่
ออกตามวาระจานวน 3 คน โดยบริ ษัทเสนอรายชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาเลือกตังจ
้ านวน 2 คน หากผู้ถือหุ้นจะเสนอรายชื่อบุคคล
ใดเข้ ามาเพิ่มเติมเพื่อแข่งขันการเลือกตังก็
้ เป็ นสิทธิตามกฎหมายที่จะเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนางสาวศุภนุช ชินเขม ได้ แสดงความคิดเห็นว่า จะขอให้ ที่
ประชุมนี ้ลงคะแนนเสียงเลือกตังในวาระที
้
่ 4 นี ้ โดยให้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตังเฉพาะกรรมการจ
้
านวน 2 คน ที่บริ ษัท เสนอ
ไว้ ก่อนแล้ ว คือ 1. ร้ อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต และ 2. ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ให้ เสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยไปเสียก่อน หากลงคะแนน
เสียงแล้ วไม่ผ่านการพิจารณาเลือกตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการอีก
จึงจะนาเสนอรายชื่อบุคคลเพิ่มเติม
เพื่อมาทดแทนจานวนกรรมการที่ยงั ไม่ครบจานวน 3 คน
นายเอกกมล เอมระดี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย ได้ เรี ยนชี ้แจงว่าในกรณีข้อเสนอของนาย
สมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ตามข้ างต้ นนี ้ เห็นว่าไม่น่าจะดาเนินการตามข้ อเสนอดังกล่าว เนื่องจากเมื่อที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติ
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เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 2 ท่าน เป็ นประการใดแล้ ว ไม่วา่ ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติให้ กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ หรื อ ลงมติไม่ให้
กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ก็ตาม ต้ องถือว่าการลงมติในวาระที่ 4 ดังกล่าวนี ้ได้ เสร็ จสิ ้นการมีมติโดยเป็ นผลตามกฎหมายแล้ ว
หากหลังจากนันจะน
้ าชื่อบุคคลรายอื่นเข้ ามาเสนอชื่อเพื่อการเลือกตังย่
้ อมจะต้ องถือว่าเป็ นการเพิ่มวาระขึ ้นมาใหม่ตามมาตรา 105
วรรคสอง ดังนัน้ เห็นควรที่ผ้ ูถือหุ้นควรจะเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ ามาเพิ่มเติมก็ควรต้ องเข้ ามาแข่งขันการเลือกตังพร้
้ อมกันไปกับ
รายชื่อกรรมการจานวน 2 คน ที่บริ ษัทเสนอไว้ ในคราวเดียวกัน เช่นผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ ามาเพิ่มเติม 4 คน เมื่อรวมกับรายชื่อของ
กรรมการเดิมอีก 2 คน ก็จะเป็ นรายชื่อผู้แข่งขันรวมกันทังสิ
้ ้น 6 คน เป็ นต้ น และเลือกตังแข่
้ งขันกันในวาระที่ 4 นี ้ให้ เสร็ จสิ ้นซะ
ทีเดียวเลย และโหวตลงคะแนนเสียงกันเป็ นรายบุคคลไป
บุคคลใดได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และทังได้
้ คะแนนเสียงสูงสุด 3 ลาดับแรกก็จะได้ เป็ นกรรมการ แต่ทงนี
ั ้ ้ ก่อนจะไปถึงตรงนัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคง
ต้ องพิจารณาออกเสียงลงคะแนนกันเสียก่อนว่าจะให้ มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่
ต้ องออกตามวาระเพิ่มเติมจากที่บริ ษัทได้ เสนอไว้ แล้ วจานวน 2 คน หรื อไม่
นายวิศิษฎ์ รักษ์วศิ ษิ ฎ์วงศ์ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอชื่อตนเอง เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
โดยที่ประชุมจึงได้ เห็นพ้ องต้ องกันว่าควรที่จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายที่มาประชุมกันในวันนี ้ได้ ออกความเห็นว่าสมควรจะให้ มี
การเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมจากที่บริ ษัทได้ เสนอไว้ แล้ ว 2
คนหรื อไม่ ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจึงได้ เสนอให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงกรณีพิเศษ ( คือบัตรลงคะแนนพิเศษ ที่มีอกั ษร “ก” กากับอยู่
)ที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ รองรับการออกเสียงในประเด็นดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้ วยที่จะให้ เสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ ให้ กาว่า
“เห็นด้ วย” ถ้ าไม่เห็นด้ วยที่จะให้ เสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมได้ ก็ให้ กาว่า “ไม่เห็นด้ วย” ซึง่ จะประมวลผลคะแนนจากเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์ตดั สิน
โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมเสียงข้ างมากเห็นด้ วยให้ มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมอีกได้
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
61,666,743,130 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 90.7186
- ไม่เห็นด้ วย
6,309,089,009 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 9.2814
รวม
67,975,832,139 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
- งดออกเสียง
110,303,543 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
976,186,988 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 4,974,610,904 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนันในวาระที
้
่ 4. นี ้ กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ เสนอชื่อบุคคลพร้ อมข้ อมูลประวัตสิ ่วนตัวเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพิ่มเติมอีก จานวน 5 คน จากเดิมที่บริ ษัทฯ ได้ เสนอชื่อกรรมการจานวน 2 คน คือ ร้ อยโท
สมศักดิ์ ยมะสมิต และ ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ที่ได้ ออกตามวาระให้ ได้ รับการพิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่ ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี ้
1. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
(ได้ แสดงข้ อมูลประวัตแิ ละได้ มาแสดงตัวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ)
2. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
(ได้ แสดงข้ อมูลประวัตผิ ่านมาทางนายทิศชวนฯ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เสนอชื่อ
แต่ผ้ ถู กู เสนอชื่อไม่ได้ เข้ ามาร่ วมประชุมในวันนี ้)
3. นายภูริช นานาวราทร
(ได้ แสดงข้ อมูลประวัตผิ ่านมาทางนายทิศชวนฯ ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เสนอชื่อ
แต่ผ้ ถู กู เสนอชื่อไม่ได้ เข้ ามาร่ วมประชุมในวันนี ้)
4. นายวิศิษฎ์ รักษ์วศิ ษิ ฎ์วงศ์
(ได้ แสดงข้ อมูลประวัตแิ ละได้ มาแสดงตัวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ)
5. นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล
(ได้ แสดงข้ อมูลประวัตแิ ละได้ มาแสดงตัวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ)
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โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการในวาระที
้
่ 4. นี ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียง
เลือกตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบุคคลที่ได้ คะแนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาจานวน 3 ท่าน และได้
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ทังนี
้ ้ บุคคลที่เข้ ารับการเลือกตังแต่
้ ละท่าน รวมจานวน 7 คน ได้ คะแนนเสียงดังนี ้
(1)
ร้ อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต
( ใช้ บตั รลงคะแนนเสียง วาระ 4.1 )
- เห็นด้ วย
5,414,511,449 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 7.8441
- ไม่เห็นด้ วย 63,612,448,466 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 92.1559
รวม
69,026,959,915 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- งดออกเสียง
472,368,198 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
230,877,256 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 4,308,478,205 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2)
ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร ( ใช้ บตั รลงคะแนนเสียง วาระ 4.3 )
- เห็นด้ วย
11,059,218,434 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 15.9385
- ไม่เห็นด้ วย 58,327,554,934 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 84.0615
รวม
69,386,773,368 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- งดออกเสียง
97,880,104 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
297,411,672 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 4,256,618,430 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3)
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ ( ใช้ บตั รลงคะแนนเสียง ที่มีอกั ษร “ข” กากับอยู่ )
- เห็นด้ วย
52,699,130,518 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 80.7873
- ไม่เห็นด้ วย 12,532,855,389 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 19.2127
รวม
65,231,985,907 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- งดออกเสียง
582,903,580 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
1,069,778,383 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 7,154,015,704 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(4)
พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
( ใช้ บตั รลงคะแนนเสียง ที่มีอกั ษร “ค” กากับอยู่ )
- เห็นด้ วย
51,830,270,406 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 78.4579
- ไม่เห็นด้ วย 14,230,966,850 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 21.5421
รวม
66,061,237,256 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- งดออกเสียง
253,610,418 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
999,508,538 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 6,724,327,362 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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(5)
นายภูริช นานาวราทร
( ใช้ บตั รลงคะแนนเสียง ที่มีอกั ษร “ฆ” กากับอยู่ )
- เห็นด้ วย
53,250,174,569 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 80.8487
- ไม่เห็นด้ วย 12,613,821,219 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 19.1513
รวม
65,863,995,788 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- งดออกเสียง
246,300,820 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
1,366,754,539 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 6,561,632,427 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(6)
นายวิศิษฎ์ รักษ์วศิ ษิ ฎ์วงศ์ ( ใช้ บตั รลงคะแนนเสียง ที่มีอกั ษร “ง” กากับอยู่ )
- เห็นด้ วย
5,657,055,948 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 8.6016
- ไม่เห็นด้ วย 60,110,703,778 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 91.3984
รวม
65,767,759,726 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- งดออกเสียง
248,382,149 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
1,003,316,702 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 7,019,224,997 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(7)
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ( ใช้ บตั รลงคะแนนเสียง ที่มีอกั ษร “จ” กากับอยู่ )
- เห็นด้ วย
20,753,282,210 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 31.5649
- ไม่เห็นด้ วย 44,994,782,616 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 68.4351
รวม
65,748,064,826 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- งดออกเสียง
73,761,754 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
1,512,937,717 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 6,703,919,277 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม : บุคคลผู้ที่ได้ รับการเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้ จานวน 3 คน
โดยเรี ยงตามลาดับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมา 3 ลาดับ และได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน คือ
1. นายภูริช นานาวราทร
ได้ คะแนนเสียงคิดเป็ นร้ อยละ 80.8487
2. นายสันติชัย เตียวสมบูรณ์ กิจ
ได้ คะแนนเสียงคิดเป็ นร้ อยละ 80.7873
3. พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
ได้ คะแนนเสียงคิดเป็ นร้ อยละ 78.4579
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการเพิ่มเติมอีก 1 คน
นายเมธา ธรรมวิหาร กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และไว้ ในระบบการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าเมื่อวันที่
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1 ธันวาคม 2559 แล้ ว และได้ กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริ ษัทฯ ได้ ถึงภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 นัน้ ปรากฎว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ เสนอชื่อ นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร เข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัท
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบข้ อบังคับบริ ษัทฯข้ อที่ 13 และ
ข้ อ ที่ 14 ก าหนดให้ มีค ณะกรรมการของบริ ษั ท มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า 5 คนและกรรมการนัน้ ให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เลื อ กตัง้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดตามกฎหมาย และ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ดังนัน้ กรณี ที่จะมีการเลือกกรรมการเข้ าใหม่เพิ่มเติม อีก จึง
จาเป็ นที่จะต้ องให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั กิ ารเลือกตังกรรมการเพิ
้
่มเติมดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาว่าจะเลือกตังบุ
้ คคล
ดังกล่าวเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทเพิ่มเติมอีก 1 คน หรื อไม่
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางานของนางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3. ซึง่ ได้ แนบไว้ ท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสพิจารณาล่วงหน้ า
ด้ วยแล้ ว
สาหรับในวาระนี ้ ซึง่ เป็ นวาระเลือกตังกรรมการ
้
และเพื่อให้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายคน โดยบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทังที
้ ่ลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การ
ลงคะแนนในวาระนี ้เป็ นไปตามที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมได้ รับทราบแล้ วก่อนหน้ านี ้
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
เมื่อผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเพิ
้
่มเติมรายดังกล่าวเสร็ จแล้ ว พนักงานเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จึงได้ เดิน
เข้ าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนามาประมวลผลคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติไม่อนุมตั เิ ลือกตัง้ นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร เข้ าเป็ นกรรมการ
เพิ่มเติม เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้ วยไม่ถงึ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1)
นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร
- เห็นด้ วย
12,384,992,190 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 18.5228
- ไม่เห็นด้ วย 54,478,413,576 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 81.4772
รวม
66,863,405,766 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- งดออกเสียง
330,350,594 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- บัตรเสีย
150,723,849 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
- ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 6,694,203,365 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดผลประโยชน์ ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประจาปี 2560
นายเมธา ธรรมวิหาร กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ เรี ยนเสนอขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
90 และข้ อบังคับบริ ษัทฯข้ อที่ 29 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในกรณี ที่ข้อบังคับของ
บริ ษัทมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้ พิจารณา
รายละเอียดการกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความเสี่ยง
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาแล้ ว จึงเห็นสมควรให้ กาหนดผลประโยชน์
ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนบาท)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของ
ค่าตอบแทนกรรมการทัง้ 6 ชุด ดังกล่าว ได้ มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในหน้ าที่ 4 และ หน้ าที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 (ครัง้ ใหม่) ไว้ แล้ ว และได้ ถกู นาแสดงต่อที่ประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาไปพร้ อมกัน ดังนี ้
ตาแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ
ประธานกิตติมศักดิ์ และ
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ :

อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2558

อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2559

อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2560

37,500

37,500

37,500

37,500
37,500

37,500
37,500

37,500
37,500

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
1. ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเบี ้ยประชุม / เดือน
2. ในตาแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการบริ ษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น
2.1 ตาแหน่งประธานกิตติมศักดิม์ ีคา่ ใช้ จ่ายรถยนต์ประจาตาแหน่ง เดือนละ
50,000 บาท
2.2 ตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท มีรถยนต์ประจาตาแหน่ง
2.3 ค่าน ้ามันรถตามที่จ่ายจริ ง
2.4 ค่าเลี ้ยงรับรอง

ตาแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2558

กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
หมายเหตุ :

อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2559

15,000
15,000
15,000
15,000
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเบี ้ยประชุม / เดือน
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อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2560
15,000
15,000

ตาแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2558

อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2559

อัตราค่าตอบแทน
(บาท)
ปี 2560

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ :

15,000
15,000
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเบี ้ยประชุม / ครัง้

ทังนี
้ ้ อัตราการคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดดังกล่าวในปี 2560 ตามตารางข้ างต้ นนัน้ มีอตั รา
การคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดตามอัตราเดียวกันกับในปี 2559
สาหรับขอบเขตหน้ าที่ของกรรมการแต่ละชุดที่ได้ รับมอบหมาย รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ใน
หมวดที่วา่ ด้ วย โครงสร้ างการจัดการ หน้ าที่ 37 และ การกากับดูแลกิจการ หน้ าที่ 46
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติไม่อนุมตั ผิ ลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประจาปี 2560 ในวงเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้ วยไม่ถงึ 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
22,820,086,362 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 31.3600
- ไม่เห็นด้ วย 49,843,538,228 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 68.4965
- งดออกเสียง
104,414,513 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.1435
รวม
72,768,039,103 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- บัตรเสีย
1,270,644,471 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 4. วรรคแรก
ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่หลักทรัพย์ประเภทใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 2 (IEC-W2) ได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 มิถนุ ายน 2559 เป็ นต้ นมา และเนื่องด้ วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ พิจารณาและมีข้อชี ้แนะให้ บริ ษัทฯ ควรแก้ ไขเพิ่มเติม
ความในข้ อ 4. ของข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวกับหุ้นหรื อใบหุ้นและนายทะเบียนหุ้นซึง่ จดทะเบียนไว้ นานแล้ วให้ มีความชัดเจนถูกต้ องตรง
ตามแบบวิธีปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ณ ปัจจุบนั
ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ได้ กาหนดไว้ วา่ บริ ษัทมหาชนจากัดจะแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.
วรรคแรก ดังนี ้
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ข้ อความเดิม
ข้ อ 4. ใบหุ้นของบริ ษัทนี ้เป็ นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และ
จะต้ องมีลายมือชื่อของกรรมการลง หรื อพิมพ์ไว้ อย่างน้ อย
หนึง่ คน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้ นาย
ทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้ อความใหม่
ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยใบหุ้น
ของบริ ษัทต้ องมีกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งคนลงนามหรื อพิมพ์
ลายมือชื่อ แต่บริ ษัทอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนว่าด้ วย
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เ ป็ น ผู้ ลงนามหรื อ ผู้ พิ ม พ์
ลายมื อ ชื่ อ แทนก็ ไ ด้ บริ ษั ท อาจแต่ ง ตัง้ หรื อ มอบหมายให้
บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้น
ของบริ ษั ท ตามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ก็ได้ หากบริ ษัทแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ บริ ษัท
ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เป็ นนาย
ทะเบี ย นหุ้น วิ ธี ป ฏิ บัติเ กี่ ย วกับ งานทะเบี ย นหุ้น ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่นายทะเบียนหุ้นกาหนด

ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เรี ยนแจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะว่า ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระนี ้ในหน้ าที่ 6 ข้ อความในกรอบของข้ อบังคับข้ อ 4. (ข้ อความใหม่)ในบรรทัดที่ 3 นับแต่บรรทัดบนลงมา ระบุวา่ “ ..แต่บริ ษัท
อาจมอบหมายให้ นายทะเบียนว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด...”
ตนเองเห็นว่าน่าจะมีข้อความตกหล่นไปคือคาว่า “ หุ้นตาม
กฎหมาย ” ข้ อความที่สมบูรณ์น่าจะเป็ นข้ อความว่า “ ..แต่บริ ษัทอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาด...” แต่เมื่อพิจารณาดูจากข้ อความที่บริ ษัทฯ เสนอมาตามกรอบโดยรวมทังหมดแล้
้
ว ตนเองก็เห็นว่าถึงแม้ ผ้ ถู ือหุ้นจะมีมติ
ให้ ใช้ ข้อความดังกล่าวของบริ ษัทก็ไม่ได้ ทาให้ ความหมายของหลักการเรื่ องการมอบหมายนายทะเบียนคลาดเคลื่อนไปจากเดิมแต่
อย่างใด
มติท่ ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว มีมติไม่อนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. วรรคแรก
เนื่องจากมีคะแนนเสียงเห็นด้ วยไม่ถงึ 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
- เห็นด้ วย
25,906,564,122 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 35.3717
- ไม่เห็นด้ วย 47,304,454,742 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 64.5875
- งดออกเสียง
29,821,302 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0407
รวม
73,240,840,166 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
- บัตรเสีย
797,843,408 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะพอสรุป ได้
เป็ นข้ อมูลโดยสังเขป ได้ ดงั นี ้
นายไกรวัลย์ คชวณิช ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความคิดเห็นว่า ในหนังสือรายงานประจาปี (Annual Report) ปี 2559 ใน
หน้ าที่ 38 และ ในหน้ าที่ 43 ตนเองเห็นว่าไม่น่าจะสอดคล้ องกัน และ ผังโครงสร้ างการบริ หารงาน (Organization Chart) ที่
ปรากฏในหน้ าที่ 43 น่าจะระบุเป็ นหมายเหตุเอาไว้ ว่าผังโครงสร้ างนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่เท่าใด
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ที่ประชุม ได้ ดาเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ ว ประธานฯ จึงได้ กล่าวปิ ดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ปิ ดประชุม เวลา 21.45 น.
หมายเหตุ : เนื่องจากระหว่างการดาเนินการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม จึงทาให้ จานวนหุ้นที่มาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ มีจานวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิ ดการประชุม
ทังนี
้ ้มีจานวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ ามา
ประชุมทังหมดรวมเป็
้
นจานวนทังสิ
้ ้น 936 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 74,038,683,574 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 36.3914 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( พลเอก ดร.กิตติศกั ดิ์ รัฐประเสริ ฐ
ประธานกรรมการบริ ษัท

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม

( นายสมชัย วุฒศิ าสตร์ )
ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย
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