รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุ งเทพ เลขที่
296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
สาหรับข้อมูลตามสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่ปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 บริ ษทั ฯ มีจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 203,591,502,350 หุน้
ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุ มได้ดาเนิ นการกล่าวเปิ ดการประชุ มเมื่อเวลา 13.59 น. ได้ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะมา
ประชุมจานวน 2,345 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ทั้งสิ้ น 76,622,161,779 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 37.6352 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
จานวน 203,591,502,350 หุน้
เริ่มการประชุ ม
นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 13.59 น. และได้แนะนาคณะกรรมการที่มาร่ วมประชุมแต่ละท่านต่อผู ้
ถือหุน้ ดังนี้
กรรมการที่มาร่ วมประชุมในครั้งนี้
1.
นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ
2.
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
รองประธานกรรมการ
3.
นายเมธา ธรรมวิหาร
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่มาร่ วมประชุมในครั้งนี้
1.
พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
กรรมการ
2.
นายภูริช นานาวราทร
กรรมการ
ในลาดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้เรี ยนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้เชิญตัวแทนจากสานักงานทนายความ บริ ษทั สี ลม แอดไวซอรี่ เซอร์ วิส จากัด คือ
นายสนทยา น้อยเจริ ญ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ดังกล่าว มาทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายให้แก่บริ ษทั ในโอกาสนี้ ดว้ ย กับทั้ง
บริ ษทั สี ลม แอดไวซอรี่ เซอร์วสิ จากัด ยังได้กรุ ณาจัดเจ้าหน้าที่ของตนเอง คือ คุณณัฐธยาน์ ศิริพาณิ ชยกุล มาทาหน้าที่เป็ นคนกลาง
ที่เป็ นอิสระ หรื อ Inspector เพื่อทาหน้าที่ดูแลให้การประชุม ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้
กับทั้ง บริ ษทั เค อาร์ เอส ที แอดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ได้มาทาการเป็ นผูต้ รวจสอบพิเศษให้แก่บริ ษทั โดยคุณรับ
พร พรหมวงศานนท์ กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ดังกล่าวก็ได้ให้เกียรติมาเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
ต่อจากนั้น นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการ
อาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย กล่าวชี้แจงเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน
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นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ านวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบาย
การส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งในการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้
นอกจากการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
1/2560 ในครั้งนี้ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
นั้น บริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวบไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.iec.co.th
เป็ นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสื อเชิญประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 นั้น บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู ้
ถือหุน้ หรื อนักลงทุนผูส้ นใจทุกท่านได้รับทราบโดยทัว่ ไปได้อีกทางหนึ่งด้วย
และสาหรั บการประชุ มในครั้ งนี้ บริ ษ ัทฯ ได้ว่าจ้าง บริ ษ ัท โอเจ อิ น เตอร์ เนชั่นแนล จากัด ซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญ และ
ประสบการณ์ดา้ นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ แก่บริ ษทั จดทะเบียนชั้นนาต่าง ๆ หลายบริ ษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็ นผูท้ าหน้าที่ในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุม
ให้แก่บริ ษทั ฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องแม่นยา และรวดเร็ ว
พร้อมกันนี้ยงั ได้แจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน
ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มที่ได้จดั ส่ งให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ไว้แ ล้ว โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายลาดับ ที่ 9. ของหนังสื อเชิ ญประชุ ม
ดังกล่าว และนายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้เรี ยนชี้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนว่า บริ ษทั ฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสี ยงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม และเพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นมีความ
ชัดเจนและถูกต้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิการลงคะแนนเสี ยงที่ดี บริ ษทั ฯขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ทุกท่านได้โปรดเซ็นชื่อของท่านกากับลงในช่องลงชื่ อของบัตรลงคะแนนในทุก ๆ วาระด้วย ทั้งนี้ โดยในการลงคะแนนในแต่ละ
วาระนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ ้น ต่อ 1 เสี ยง ซึ่ งวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน
แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรื องดออกเสี ยงในแต่
ละวาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ชูมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้น
คนนั้น กรณี ที่ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นยกมือจะถือว่าผูถ้ ื อหุ ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็ นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทาการ
ประมวลผลคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นชอบด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่มา
ประชุ มในช่ วงวาระนั้น ๆ ส่ วนที่เหลือ จะถือ ว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็ นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้
รับทราบในแต่ละวาระ
กับทั้งนายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมเป็ นข้อหมายเหตุให้แก่ ที่ประชุ มว่า สาหรั บในวาระที่ 7 อันเป็ นวาระ
เลือกตั้งกรรมการเพิม่ เติมอีก 6 คน ซึ่ งมีกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งมีจานวน 12 คน นั้น บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถ
ใช้สิท ธิ ออกเสี ยง เลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุ คคลแต่ ละคนได้ เมื่อ ได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนให้แ ก่ กรรมการแต่ล ะรายแล้ว
ประธานที่ประชุม หรื อผูท้ ี่ดาเนิ นการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป
ดังนั้น เฉพาะในวาระที่ 7 เท่ านั้น บริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบายการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ผูม้ าประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่ งมีเงื่อนไขให้ออกเสี ยง
หลังจากที่ได้รับฟังคาชี้แจงหรื อคาอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสี ยงวิธีการเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
ส่ วนผูร้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้กาหนดการออกเสี ยง
ไว้ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ตอ้ งออกเสี ยงเนื่ องจากบริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนเสี ยงตามที่ผมู ้ อบฉันทะกาหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณี ที่ผูม้ อบ
ฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงในวาระใดไว้หรื อระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงได้ตามที่เห็นสมควร
เช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเองเมื่อได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ดาเนิ นการประชุ มจะแจ้งผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
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โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยง สาหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที
โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ด้วย
อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรื อผูท้ ี่ดาเนินการประชุมอาจขอ
อนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้
ทั้งนี้ หากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ส่ งบัตรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ได้กาเครื่ องหมายใด ๆ เลย บริ ษทั ฯ จะถือว่า ผูถ้ ือหุ ้น
ท่านนั้น ออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วย กับวาระนั้น ๆ
หากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้ว
เสร็ จ บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นใช้สิ ทธิ โดยการส่ งบัตรลงคะแนนที่ออกเสี ยงลงคะแนนล่วงหน้าแก่ เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั เพื่อบันทึกคะแนนเสี ยงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ไว้ ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะออกเสี ยงเห็นด้วย
และในกรณี ที่มีการเสนอจากผูถ้ ือหุ ้นให้เปลี่ยนแปลงเนื้ อหาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่ งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิม
ของคณะกรรมการบริ ษทั ประธานที่ประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผูถ้ ือหุ ้นส่ วนใหญ่ที่มาประชุมว่าเห็นชอบที่จะพิจารณาเนื้ อหา
ที่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรื อไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงให้ยกมือขึ้น แต่หากว่าไม่สามารถ
ประเมินและตัดสิ นกันด้วยสายตาได้บริ ษทั ก็จะใช้บตั รลงคะแนนพิเศษซึ่ งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านที่ไม่เห็น
ด้วย หรื อ งดออกเสี ยงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อนาไปหักจากคะแนนเสี ยง โดยจะถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ น
เกณฑ์ตดั สิ นต่อไป
ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสี ยงผูถ้ ือหุ ้นสาหรั บวาระที่มีการ เปลี่ยนแปลงเนื้ อหานั้น ผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ที่อยู่ร่วม
ประชุม ณ ขณะนั้น สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของตนตามที่ท่านจะเห็นสมควรได้ทุกประการ แต่ถา้ หาก ผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะ รายใดได้ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยูร่ ่ วมประชุมจนแล้วเสร็ จในวาระที่
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการนั้น ๆ ได้ บริ ษทั ฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมย์เดิมที่ผถู ้ ือหุ ้น หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ ท่านนั้นได้
ลงคะแนนเสี ยงให้ไว้แก่บริ ษทั ฯ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ก็ตาม เป็ นเกณฑ์
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่ มดาเนิ นการไปแล้วระยะหนึ่ ง คะแนนเสี ยง
ของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมที่ได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่ อนหน้าเวลาที่ท่านเข้าประชุ ม ท่านจะมีสิทธิ
ลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชุมที่ยงั คงเหลืออยูเ่ ท่านั้น
ทั้งนี้ นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้เรี ยนชี้ แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทาการ
ซักถาม หรื อมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือมายังผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผทู ้ ี่จะทาการซักถามได้โปรดกรุ ณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ของตนเอง
และฐานะของตนเองว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะมาจากผูถ้ ือหุน้ รายใด เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ทาการ
ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็ นข้อมูลสาหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้อย่างถูกต้อง อันเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ น
มาตรฐานโดยทัว่ ไปต่อไป
และเนื่ องจากการประชุ มในครั้ งนี้ มีจานวนวาระการประชุ มตามปกติจานวนทั้งสิ้ น 7 วาระ ส่ วนในวาระที่ 8 เป็ นวาระ
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ในการนี้ที่ประชุมต้องดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้น
แต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุ มได้ดาเนิ นการประชุ ม และซักถามในวาระตามปกติเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้ อยแล้ว หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดจะมี
ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะก็สามารถให้คาเสนอแนะต่อบริ ษทั ฯ ในวาระที่ 8 นี้ได้ เว้นแต่เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ จะนาเสนอนั้น เป็ นเรื่ องที่
จะต้องนาให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่ องอื่นเพิ่มเติมนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม อันเป็ นในลักษณะของการเพิ่มวาระ
ขึ้นมาใหม่อีกวาระหนึ่งตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และลงมติออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องอื่นนั้น ก็จะต้องขอให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามมาตรา 105 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้อง
ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
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(1) ต้องมีผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดลงคะแนนเสี ยง
รับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่ องที่จะนาเสนอเข้าสู่ การพิจารณาของที่ประชุมได้
(2) และเมื่อผ่านขั้นตอนที่ (1) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ที่ประชุ มจึงจะออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้เป็ นมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องนั้น ๆ ได้
อนึ่ง ในการออกเสี ยงลงคะแนนเพื่อให้เป็ นมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ เป็ นดังนี้
- ในวาระที่ 1 , วาระที่ 6 และวาระที่ 7 นั้น ให้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นเกณฑ์
- ในวาระที่ 2 จนถึงวาระที่ 5 ซึ่ งเป็ นเรื่ องการลดทุน, เพิ่มทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คนธ์สนธิ ของบริ ษทั ให้ใช้
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงเป็ นเกณฑ์
ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุ ม เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ มที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม
ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (ครั้งใหม่ ) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2560 โดยเป็ นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 (ครั้ง
ใหม่) ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอมาทุก
ประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
104,811,919,805 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.0612
- ไม่เห็นด้วย
993,339,210 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.9388
รวม
105,805,259,015 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
320,529,166 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานที่ประชุ ม ได้เรี ยนต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีเรื่ องสาคัญเพิ่มเติมที่จะแจ้งให้ที่ประชุ มได้รับทราบว่า เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 22/2560 ซึ่ งประชุมกันเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไป
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
รายใหม่ ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในกลุ่ ม โดยทั้งนี้ เมื่อ ที่ ป ระชุ มวิส ามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 ในวัน นี้ (20 ตุ ล าคม 2560) ได้
ดาเนิ น การประชุ มและพิจารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ตามล าดับ ระเบี ยบวาระการประชุ มตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มเสร็ จแล้ว
บริ ษทั ฯ ก็จะดาเนิ นการนาเสนอขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการรับรองที่จะให้นาเสนอที่จะนา
เรื่ องการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่น้ ี เข้าสู่ การพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้ และหากผ่านขั้นตอนการรั บรองให้
เพิ่มบรรจุเป็ นวาระตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ..ศ. 2535 ที่กาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ เป็ นเกณฑ์ในการลงมติให้การรั บรองที่จะขอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเรื่ องนี้ได้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ก็จะให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ลงมติอีกครั้งหนึ่ งเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี โดยในครั้งหลังนี้ จะใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
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ในลาดับต่อมา ประธานที่ประชุม ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่ องจากในวาระถัดไปนี้ อันได้แก่ ในวาระที่ 2 จนถึงใน
วาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งการลดทุ นจดทะเบี ยน เพิ่มทุ นจดทะเบี ยน การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์ส นธิ ของบริ ษทั เพื่อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุน – เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั ฯ นั้น เป็ นวาระที่มีความ
ต่อเนื่องและมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุน้ ี ก่อนที่จะเข้าสู่ การพิจาณาเนื้ อหาของวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 6 รวมถึง
การพิจารณาออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ประธานที่ประชุ มจึงใคร่ ขอถือโอกาส ชี้แจงและอธิ บายถึงภาพ
โดยรวมของที่มาที่ ไป และ เหตุผลความจาเป็ นที่จะต้อ งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ พร้ อมทั้งได้นาเสนอและฉายภาพ
(Presentation) เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ RO วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน และ การแก้ไขปัญหาในช่วง
2 เดือนเศษที่ผา่ นมาที่ตนเองเข้ามาบริ หารงานในบริ ษทั นี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ พอเป็ นสังเขป เช่น การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
การลดจานวนบุคคลากรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับธุ รกิจ การแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของบริ ษทั และ บริ ษทั ในกลุ่ม เช่น
บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จากัด บริ ษทั จีเดค จากัด ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากวัสดุรีไซเคิลที่จงั หวัดระยอง ที่ประสบปัญหาสภาวะ
ขาดทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานต่าง ๆ การแก้ไขปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั การ
แก้ไขปั ญหาการสรรหาผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ัทและกลุ่มบริ ษ ัทเพื่อ นาไปสู่ การจัดท างบการเงิ นของบริ ษทั ให้เป็ นที่เรี ยบร้ อ ยและ
สามารถนาส่ งให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐได้ในโอกาสต่อไป เป็ นต้น
นายทิศชวน นานาวราทร ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองเห็นว่าบริ ษทั ฯ ไม่ควรจะเพิ่มทุนมากถึง 1 : 1
ควรจะเพิ่มทุนเพียงแค่ 10 : 1 หรื อ 9 : 1 การเพิ่มทุนกว่า 2 พันล้านบาท เป็ นการเพิ่มทุนที่มากจนเกินไป เห็นว่าควรเพิ่มทุนเพียง
เท่าที่จาเป็ นเพียงแค่ไม่เกิน 2 ร้อยล้านบาท เพิม่ ทุนในครั้งนี้เพียงแค่นามาแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในอดีตของบริ ษทั ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
ยังไม่จาเป็ นต้องไปลงทุนโครงการอื่น ๆ อีก
พันเอกผวน คล้ายพงษ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นว่า กิจการใดที่ขาดทุนควรจะขายกิจการนั้นออกไปเสี ย ส่ วนกิจการใด
ที่มีกาไรขอให้ทาต่อไป
นายภักดีชยั อาชาเทวัญ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองขอสนับสนุนการเพิ่มทุนของบริ ษทั เนื่ องจาก
ตนเองเห็นว่าปัจจุบนั นี้ ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ได้เข้ามาเริ่ มทาการปรับปรุ งและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสะสมมานานให้
บรรเทาเบาบางลงไปได้บา้ งบางส่ วนแล้ว การเพิ่มทุนก็เพื่อที่จะนาไปแก้ไขปั ญหาของเก่า ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และนาไปหาโอกาส
ในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เห็นว่ามีช่องทางที่จะทากาไรและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั ฯได้
นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ในฐานะประธานที่ประชุม ได้เรี ยนชี้แจง
ว่า การเพิ่มทุนเพียงแค่ 10 : 1 จะได้เม็ดเงินมาเพียงแค่ 2 ร้อยล้านบาท ซึ่ งไม่สามารถนามาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ Run
กิจการในโครงการต่าง ๆของกลุ่มบริ ษทั ได้แต่อย่างใด
นายสิ ทธิ โชค บุญวณิ ชย์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า การหาผูส้ อบบัญชี เพื่อจัดทางบการเงิน และ การเพิ่มทุน
บริ ษทั ฯ ควรจะต้องทาเรื่ องใดก่อน และคาดว่าหุ ้นของบริ ษทั จะสามารถปลดเครื่ องหมายห้ามซื้ อขาย ( ปลดเครื่ องหมาย SP) ได้
เมื่อใด
นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ในฐานะประธานที่ประชุม ได้เรี ยนชี้แจง
ว่า ปัญหาทั้ง 2 เรื่ อง เป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญทั้งคู่ ขณะนี้บริ ษทั กาลังดาเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง 2 เรื่ องอยู่ ส่ วนกรณี ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะปลดเครื่ องหมาย SP ออกจากหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้ก็ต่อเมื่อ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาและจัดส่ งงบการเงิน
ที่บริ ษทั ได้คา้ งส่ งอยูใ่ ห้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้ครบทุกงวดงบการเงินที่คา้ งส่ งแล้ว และบริ ษทั ฯจะต้องส่ งงบการเงินงวดปกติอีก 2 งวด
ติดต่อกัน ในห้วงเวลาของการส่ งงบการเงินเป็ นปกติ ฉะนั้น บริ ษทั ฯ จึงคาดว่า การปลดเครื่ องหมาย SP น่ าจะเกิดขึ้นได้ในช่วง
ปลายปี 2561
ผูถ้ ือหุน้ ผูช้ ายท่านหนึ่ง ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า คดีทุจริ ตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมากับกลุ่มบริ ษทั ขอให้
บริ ษทั ฯ ดาเนินการไปตามขั้นตอนตามปกติทวั่ ไป
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นายเกรี ยงไกร กี่ ขจรวานิ ช ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุ มว่า ขอให้กรรมการชุ ดใหม่ได้
ตั้งใจทางาน และบริ หารงานด้วยความโปร่ งใส ตนเองและผูถ้ ือหุน้ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ ผูห้ ญิงท่านหนึ่ง ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตนเองไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผูถ้ ือหุ ้นบางรายที่จะขอให้
เพิ่มทุนแบบ 10 : 1 เพราะจะทาให้ได้เม็ดเงินไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาของบริ ษทั
นายอรรถพล อุดมวนิ ช ผูถ้ ื อหุ ้น ได้แสดงความเห็ นต่อ ที่ประชุ มว่า ตนเองเห็นด้วยกับแนวคิ ดของผูถ้ ื อหุ ้นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนใน 2 ลักษณะ คือ 1. ควรเอาไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มบริ ษทั เพื่อลดการขาดทุน และทาให้เกิดรายได้ข้ ึนมา
ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรื อยังขาดทุนอยู่ก็ควรจะขายกิจการนั้นออกไป และ 2. ควรเอาไปซื้ อกิจการใหม่ที่มีผลกาไรที่ดีและ
เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ไม่ สามารถจาหน่ ายได้จานวน 8,380,424 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.01 บาท
ประธานฯและ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เ รี ยนชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ มว่า สื บ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ มีความประสงค์ ที่จ ะ
ดาเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights
Offering) และเนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจาหน่ ายได้เหลืออยู่อีกจานวน 8,380,424 หุ ้น อันเนื่ องมาจาก เมื่อ
คราวการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (IEC-W2) ซึ่ งเป็ นการจัดสรร IEC-W2 ตามมติที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ปรากฎว่ามี IEC-W2 จัดสรรได้จานวน 40,670,703,826 หน่ วย
และมี IEC-W2 ที่ไม่สามารถจาหน่ายได้จานวน 8,380,424 หน่วย ซึ่ งตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136
ได้กาหนดไว้วา่ บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุน้ ทั้งหมดได้ออกจาหน่ ายและ
ได้รับชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุน้ ยังจาหน่ ายไม่ครบ หุ ้นที่เหลือต้องเป็ นหุ ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องให้มีการลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุน้ สามัญที่ไม่สามารถออกจาหน่ายได้จานวน 8,380,424 หุน้
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จาก 2,440,745,055 บาท เหลือ 2,440,661,250.76 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ไม่สามารถจาหน่ ายได้จานวน 8,380,424
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
115,215,345,462 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.6381
- ไม่เห็นด้วย
114,066,786
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0986
- งดออกเสี ยง
304,383,830 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.2632
รวม
115,633,796,078 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก่อนที่จะเข้าสู่ หวั ข้อในวาระที่ 3 ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ไม่สามารถจาหน่ ายได้ นั้น ได้มีผถู ้ ือหุ ้นผูช้ ายท่านหนึ่ ง ได้ต้ งั ข้อสังเกตุ
เกี่ยวกับแบบฟอร์มของบัตรลงคะแนนในวาระที่ 3 กับ บัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 น่าจะเกิดข้อผิดพลาดของการพิมพ์แบบฟอร์ มของ
บัตรลงคะแนนทั้ง 2 วาระดังกล่าวสลับผิดตาแหน่งซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
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ตัวบัตรลงคะแนนในวาระที่ 3 กับพิมพ์ขอ้ ความว่า “พิจารณาอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวน
2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,440,661,250.76บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน
4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 203,591,502,350 หุ้ น ซึ่ งมีมูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ น
ละ 0.01 บาท ( หนึ่งสตางค์ ) ” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็ นข้อความของวาระที่ 4
- ตัวบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 กับพิมพ์ขอ้ ความว่า “พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ
4 ของบริ ษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้ นที่ไม่ สามารถจาหน่ าย
ได้ ” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็ นข้อความของวาระที่ 3
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นว่าเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการพิมพ์แบบฟอร์มบัตรลงคะแนนของบริ ษทั โอเจ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ดังนั้น เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาของบัตรลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ 3 และ ในวาระที่ 4 ที่เกิดการพิมพ์
แบบฟอร์ มบัตรลงคะแนนสลับวาระซึ่ งกันและกัน ผูด้ าเนิ นการประชุมจึงขอให้ ผูถ้ ือหุ ้นได้ใช้บตั รหมายเลข 4 เพื่อใช้ออกเสี ยง
ลงคะแนนส าหรั บ วาระที่ 3 ที่ เกี่ ยวกับ การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหนังสื อ บริ คณห์ส นธิ ข้อ 4 ของบริ ษ ัท ฯ (ทุ น จดทะเบี ยน) เพื่อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นที่ไม่สามารถจาหน่ ายได้ แทน และขอให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้บตั รหมายเลข 3 เพื่อใช้
ออกเสี ยงลงคะแนนส าหรั บ วาระที่ 4 ที่ เกี่ ยวกับ การเพิ่มทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ฯ โดยการออกหุ ้น สามัญเพิ่มทุ น ใหม่จานวน
203,591,502,350 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท แทน
-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ แก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ไม่ สามารถจาหน่ ายได้
ประธานฯและ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสื บเนื่ องมาจากเรื่ องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการลด
ทุนจดทะเบียน โดยในการลดทุนจดทะเบียนนั้น บริ ษทั จะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ
บริ ษทั ฯ ( ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นที่ไม่สามารถจาหน่ ายได้ ดังนั้น เพื่อให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย บริ ษทั ฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั (ทุนจด
ทะเบียน) เป็ นดังนี้
“ ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 2,440,661,250.76 บาท
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

244,066,125,076 หุน้
0.01 บาท
244,066,125,076 หุน้

(สองพันสี่ ร้อยสี่ สิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยห้าสิ บบาทเจ็ดสิ บหกสตางค์)
(สองแสนสี่ หมื่นสี่ พนั หกสิ บหกล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นห้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )
(หนึ่งสตางค์)
(สองแสนสี่ หมื่นสี่ พนั หกสิ บหกล้านหนึ่งแสน
สองหมื่นห้าพันเจ็ดสิ บหกหุน้ )

-ไม่มี- ”

ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ (ทุนจดทะเบียน)เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ไม่สามารถ
จาหน่ายได้ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
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- เห็นด้วย
102,660,395,974 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 85.5711
- ไม่เห็นด้วย
16,971,677,754 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 14.1465
- งดออกเสี ยง
338,829,399 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.2824
รวม
119,970,903,127 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติให้ เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริ ษัทฯ อีกจานวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
2,440,661,250.76บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ยนใหม่ จานวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ม ทุ น ใหม่ จ านวน
203,591,502,350 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.01 บาท ( หนึ่งสตางค์ )
ประธานฯและ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ฯ มีความประสงค์ที่จะดาเนิ นการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering)
วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นและแผนการใช้ เงิน : เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะนาเงินไปใช้สาหรับการ
ดาเนิ นกิ จการในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอี ยดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในตารางที่ 2 เรื่ อ ง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน และข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
2. และสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. ตามลาดับ ซึ่งเป็ นเอกสารที่แนบมาท้ ายหนังสื อเชิญประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ด้วยแล้ว
 เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
เนื่องจาก ณ ปัจจุบนั โครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อได้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
จึงทาให้แผนการดาเนิ นงานในโครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ต้องชงักงันลง และเพื่อให้การดาเนิ นงานในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ สามารถที่จะดาเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีศกั ยภาพและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีแผนงานและโครงการ
อุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนเป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน มีการตื่นตัวในการลงทุนในอุตสาหกรรม
ค่อนข้างมากและมีการเจริ ญเติบโตอย่างสู ง กอปรกับเป็ นการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริ มการดาเนินการ
โดยภาคเอกชนเป็ นผูล้ งทุน การเพิ่มทุนในครั้ งนี้ จึงเป็ นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เสริ มสร้างโครงสร้ างเงินทุนให้แก่ บริ ษทั ฯ เพื่อ
รองรั บการขยายการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้ างโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่ องบนรากฐาน
ธุรกิจที่มนั่ คงและไม่สูญเสี ยโอกาสที่ดีในทางธุรกิจ
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั ฯ จานวน 203,591,502,350 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01
บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ( RO ) ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ในราคาเสนอขายหุ ้น สามัญเพิ่มทุ นใหม่ 0.0125 บาท / หุ ้น ( ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ งสองห้าบาท / หุ ้น) นั้น มีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดตามความต้องการใช้เงินทุนของบริ ษทั ฯ ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
 ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุนเรื่ องข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ปรากฎตามตารางแสดงแผนการนากระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. ซึ่งเป็ นเอกสารที่แนบมาท้ายหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ฉบับนี้ดว้ ยแล้ว
 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ตามที่บริ ษทั ฯต้องการระดมทุน เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการดาเนินกิจการในโครงการต่างๆ
ของบริ ษ ัทฯ และส าหรั บ เพื่อรองรั บ การขยายธุ รกิ จและโครงการต่าง ๆ ของบริ ษ ัทฯ ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้
พิจารณาถึงแนวทางระดมทุนโดยวิธีต่าง ๆ แล้วเห็นว่า การกูย้ ืมเงินจะทาให้บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินสู ง และอาจนาไปสู่ ภาระ
ผูกพันในการชาระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยของบริ ษทั ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการระดมทุนโดยการ
จัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่ งสามารถเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีส่วนร่ วมได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมทุกรายสามารถจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่เกินสิ ทธิ ได้ กรณี ที่มี
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หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดงั กล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่จานวนเท่าใด อันเนื่ องมาจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมสละสิ ทธิ หรื อใช้สิทธิ การ
จองซื้อไม่เต็มตามสัดส่ วนของตน บริ ษทั ฯ จะนาหุน้ ในส่ วนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิ ทธิ มาจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้แสดง
เจตจานงขอจองซื้ อหุ ้นเกินสิ ทธิ ทุกราย โดยจะคานวณตามสัดส่ วนการถือหุ ้นไปทีละรอบจนกว่าจะหมดสิ้ น และถ้าหากจนสุ ดท้าย
แล้ว ยังคงมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น บริ ษทั ฯ ก็จะดาเนิ นการลดทุนจด
ทะเบียนในส่ วนที่ยงั จัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป
อย่างไรก็ตามในกรณี ทา้ ยที่สุดแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลืออยู่จากการจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม และส่ งผลให้บริ ษทั ฯได้รับเงิน
เพิ่มทุนเข้ามาน้อยกว่าแผนและงบประมาณจนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ตอ้ งใช้ในการดาเนิ นการตามแผนหรื อโครงการต่าง
ๆ ของบริ ษทั ฯ อันทาให้บริ ษทั ฯ มีเงินทุนสารองสาหรับการขยายธุ รกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การจัดสรรและเสนอขาย
หุ ้น สามัญเพิ่มทุ น ใหม่ของบริ ษ ัท ฯ ในครั้ งนี้ จะช่ วยให้บ ริ ษ ัท ฯ มีเงิ น ทุ น ส ารองส าหรั บ ธุ รกิ จที่ บ ริ ษ ัท ฯและกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯที่ กาลัง
ดาเนินการตามปกติอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ได้อย่างมีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,440,661,250.76บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 203,591,502,350 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท
( หนึ่งสตางค์) โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
105,796,588,004 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 88.1609
- ไม่เห็นด้วย
13,867,665,723 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 11.5560
- งดออกเสี ยง
339,689,399 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.2831
รวม
120,003,943,126 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ แก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนใหม่ ของบริษัทฯ
ประธานฯและ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่ องในวาระก่อนที่เกี่ยวกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริ ษทั ฯจะต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4
ของบริ ษทั ฯ ( ทุนจดทะเบียน) ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย บริ ษทั ฯ จึงต้องให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริ ษทั (ทุนจดทะเบียน) เป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 4,476,576,274.26 บาท (สี่ พนั สี่ ร้อยเจ็ดสิ บหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสอง
ร้อยเจ็ดสิ บสี่ บาทยีส่ ิ บหกสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
447,657,627,426 หุน้
(สี่ แสนสี่ หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิ บเจ็ดล้านหก
แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยยีส่ ิ บหกหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.01 บาท (หนึ่งสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
447,657,627,426 หุน้
(สี่ แสนสี่ หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิ บเจ็ดล้านหก
แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ ร้อยยี่สิบหกหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
-ไม่มี- ”
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ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั ฯ (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริ ษทั ฯ โดยผลการ
ลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
107,414,896,831 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 86.8677
- ไม่เห็นด้วย
15,898,819,401 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.8576
- งดออกเสี ยง
339,689,399 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.2747
รวม
123,653,405,631 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- บัตรเสี ย
24,039,549 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ ของบริษัทฯ จานวน 203,591,502,350 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์ ) โดยจัดสรรและเสนอขาย ให้ แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ( RO ) ในอัตราส่ วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ 0.0125 บาท /หุ้น ( ศูนย์ จุดศูนย์ หนึ่งสองห้ าบาท / หุ้น)
ประธานฯและ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการที่บริ ษทั ฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จานวน 2,035,915,023.50 บาท * จาก ทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม จานวน 2,440,661,250.76 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่จ านวน
4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 203,591,502,350 หุ ้น * ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่ งสตางค์)
โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ หุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 203,591,502,350 หุ ้นให้จดั สรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ของบริ ษทั ฯ จานวน 203,591,502,350 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม (
RO ) ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุ ้น ( ศูนย์
จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุน้ ) สาหรับผูถ้ ือหุน้ เดิมซึ่งมีชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
 ให้กาหนดวัน Record Date เพื่อสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ เพิ่มทุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
 ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 โดยวีธีปิด
สมุดทะเบียนเพื่อสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ เพิ่มทุนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560


ให้กาหนดวันจองซื้ อและวันชาระค่าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน ในวันพฤหัส บดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันพุธที่ 29
พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วันทาการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

 อย่างไรก็ตาม การกาหนดสิ ทธิ ในการจองซื้ อและได้รับการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน รวมถึงกาหนดวันจองซื้ อหุ ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ยังไม่มีความแน่ นอน จนกว่าจะได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ก่ อนเป็ น
สาคัญ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย สามารถจองซื้ อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ เกินสิ ทธิได้
กรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ดงั กล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจัดสรรอยูจ่ านวนเท่าใด อันเนื่องมาจากผูถ้ ือ
หุ ้นเดิมสละสิ ทธิ หรื อใช้สิทธิ การจองซื้ อไม่เต็มตามสัดส่ วนของตน บริ ษทั ฯ จะนาหุ ้นในส่ วนที่เหลือจากการจองซื้ อตามสิ ทธิ มา
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ได้แสดงเจตจานงขอจองซื้ อหุ ้นเกินสิ ทธิ ทุกราย โดยจะคานวณตามสัดส่ วนการถือหุ ้นไปทีละรอบจนกว่า
จะหมดสิ้ น และถ้าหากจนสุ ดท้ายแล้ว ยังคงมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
บริ ษทั ฯก็จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่ วนที่ยงั จัดสรรไม่ได้ลงในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
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บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรร
และเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่นการจองซื้ อ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการดาเนิ นการต่าง ๆ อัน
จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยรวมถึงการนาหุน้ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้จดั สรรและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั ฯ จานวน 203,591,502,350 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่ งสตางค์) โดยจัดสรร
และเสนอขาย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ( RO ) ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนใหม่ 0.0125 บาท / หุน้ ( ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าบาท / หุน้ ) โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
107,946,454,826 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 87.1265
- ไม่เห็นด้วย
15,949,733,932 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.8735
รวม
123,896,188,758 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
1,195,271,348 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
277,441,194 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการเพิม่ เติมอีก 6 ท่ าน
ประธานฯและ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวน
5 คน เพื่อให้คณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน หากไม่แต่งตั้ง
กรรมการอิสระให้ครบตามจานวนที่กาหนด บริ ษทั ฯ จะอยูใ่ นข่ายบริ ษทั จดทะเบียนที่ไม่สามารถดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และเพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อที่ 13 และ ข้อที่ 14 กาหนดให้มีคณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่
น้อยกว่า 5 คนและกรรมการนั้นให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามกฎหมาย และ ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ดังนั้น กรณี ที่จะมีการเลือกกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก จึงจาเป็ นที่จะต้องให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูอ้ นุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการ
เพิ่มเติมดังกล่าว
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก
6 ท่าน (ลาดับที่ 1 นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ถึงลาดับที่ 6 นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์) และที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
20/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ได้มีมติพิจารณาเห็นชอบให้คดั เลือกกรรมการเพิ่มเติมอีก 6 คน (ลาดับที่ 7 นายทิศชวน นา
นาวราทร ถึงลาดับที่ 12 นายวรรัถ ตันติเสเวกุล) จากเดิม 6 คนที่ ได้เคยเสนอไว้ก่อนแล้ว (ลาดับที่ 1 นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ถึงลาดับ
ที่ 6 นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์) รวมเป็ น 12 คน
ดังนั้น การนาเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 6 คน จึงมีรายชื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาคัดเลือกจานวน 12 คน ดังต่อไปนี้
1. นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
2. นายดารงค์ ภูติภทั ร์
3. นายศักดา ศรี นิเวศน์
4. นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
5. นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
6. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์

11

7. นายทิศชวน นานาวราทร
8. นายกรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์
9. นายสัญชัย โชคพิงพิทกั ษ์
10. นายพงศกร บุณวรเมธี
11. นายอุรุชา จันทร์หง่อม
12. นายวรรัถ ตันติเสเวกุล
อนึ่ง ประธานที่ประชุมได้เรี ยนแจ้งให้แก่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้ ได้ทราบว่า ในส่ วนของผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกลาดับที่ 2.
(นายดารงค์ ภูติภทั ร์ ) นั้น ปัจจุบนั บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นหรื อประกอบกิจการเกี่ยวกับการพลังงานอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันกับกิจการของบริ ษทั ฯ อยูด่ ว้ ย ด้วยเหตุดงั กล่าวบริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ ได้รับทราบก่ อนที่จะมีการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามขั้นตอนกันต่อไป ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรา 86 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535
และเห็นสมควรให้นาเสนอ ต่อที่ประชุมที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งเป็ น
กรรมการเพิ่มเติมตามกฎหมายอีก 6 ท่าน ทั้งนี้ มีรายชื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาคัดเลือกจานวน 12 ท่าน ดังต่อไปนี้ โดยประวัติและ
รายละเอียดของบุคคลทั้ง 12 ท่ าน ปรากฎสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4. ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมา 6 คนแรก จะเป็ นผู้ได้รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการเพิม่ เติมจากที่ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ ง
ที่ 1/2560
สาหรั บในวาระนี้ ซึ่ งเป็ นวาระเลือ กตั้งกรรมการ และเพื่อ ให้ป ฏิบ ัติตามนโยบายการส่ งเสริ มการกากับดูแ ลกิ จการที่ ดี
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายคน โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือ
หุน้ ทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ก็ตาม โดยวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนใน
วาระนี้เป็ นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี้
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
เมื่อผูถ้ ือหุ ้นได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมรายดังกล่าวเสร็ จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ จึงได้เดิน
เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และนามาประมวลผลคะแนน
โดยการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 7. นี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออก
เสี ยงเลือกตั้งกรรมการ เป็ นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป โดยบุคคลที่ได้คะแนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาจานวน 6 ท่าน และได้
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจานวน 12 ท่าน ได้คะแนนเสี ยงดังนี้
(1)
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
- เห็นด้วย
114,910,218,489 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 89.1852
- ไม่เห็นด้วย
13,934,330,871 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 10.8148
รวม
128,844,549,360 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
359,914,740 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
11,250,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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(2)
นายดารงค์ ภูติภทั ร์
- เห็นด้วย
112,333,996,203 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 87.3392
- ไม่เห็นด้วย
16,284,121,739 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.6608
รวม
128,618,117,942 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
584,196,158 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
13,400,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(3)
นายศักดา ศรี นิเวศน์
- เห็นด้วย
110,044,976,623 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 85.5557
- ไม่เห็นด้วย
18,578,790,851 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 14.4443
รวม
128,623,767,474 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
583,925,376 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
8,021,250 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(4)
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
- เห็นด้วย
112,391,980,966 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 87.5269
- ไม่เห็นด้วย
16,016,518,688 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.4731
รวม
128,408,499,654 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
790,964,446 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
16,250,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(5)
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
- เห็นด้วย
113,400,963,677 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 88.7440
- ไม่เห็นด้วย
14,383,347,333 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 11.2560
รวม
127,784,311,010 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
1,431,403,090 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(6)
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
- เห็นด้วย
110,748,018,783
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 87.2342
- ไม่เห็นด้วย 16,206,777,749
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 12.7658
รวม
126,954,796,532
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
2,259,317,568 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
1,600,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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(7)
นายทิศชวน นานาวราทร
- เห็นด้วย
45,929,939,638 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 36.1653
- ไม่เห็นด้วย
81,070,103,472 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 63.8347
รวม
127,000,043,110 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
1,389,191,188 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
826,479,802 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(8)
นายกรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์
- เห็นด้วย
38,801,182,826 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 32.9689
- ไม่เห็นด้วย
78,889,106,502 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 67.0311
รวม
117,690,289,328 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
1,575,037,542 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
9,950,387,230 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(9)
นายสัญชัย โชคพิงพิทกั ษ์
- เห็นด้วย
39,139,807,111 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 31.0317
- ไม่เห็นด้วย
86,988,584,468 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 68.9683
รวม
126,128,391,579 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
2,102,588,524 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
984,733,997 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(10)
นายพงศกร บุณวรเมธี
- เห็นด้วย
45,032,855,747 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 35.2985
- ไม่เห็นด้วย
82,544,299,116 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 64.7015
รวม
127,577,154,863 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
850,615,674 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
787,943,563 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(11)
นายอุรุชา จันทร์หง่อม
- เห็นด้วย
40,545,073,591 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 31.9264
- ไม่เห็นด้วย
86,450,338,646 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 68.0736
รวม
126,995,412,237 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
2,029,064,071 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
191,237,792 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

14

(12)
นายวรรัถ ตันติเสเวกุล
- เห็นด้วย
37,445,521,178 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 29.6082
- ไม่เห็นด้วย
89,024,539,937 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 70.3918
รวม
126,470,061,115 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
2,057,691,826 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
687,961,159 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
สรุ ปมติ บุคคลผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการเพิม่ เติม จานวน 6 ท่าน (โดยเรี ยงตามลาดับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมา 6 คนแรก ) คือ
1.
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
คิดเป็ นร้อยละ 89.1852
2.
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
คิดเป็ นร้อยละ 88.7440
3.
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
คิดเป็ นร้อยละ 87.5269
4.
นายดารงค์ ภูติภทั ร์
คิดเป็ นร้อยละ 87.3392
5.
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
คิดเป็ นร้อยละ 87.2342
6.
นายศักดา ศรี นิเวศน์
คิดเป็ นร้อยละ 85.5557
ดังนั้น จึงมีผลทาให้ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ในวาระนี้ บริ ษทั ฯ จึงมี
กรรมการทั้งสิ้ นจานวน 11 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
นายเมธา ธรรมวิหาร
นายภูริช นานาวราทร
พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
นายดารง ภูติภทั ร์
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
นายศักดา ศรี นิเวศน์

ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ดาเนินการประชุมและพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อ
นัดประชุมเสร็ จแล้ว
ประธานฯและ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุม
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 ของกลุ่มบริ ษทั ให้ที่ประชุมได้รับรอง
ในการที่ จะขอให้พิ จารณาเรื่ องการแต่ งตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี ฯ เข้า สู่ การพิจ ารณาของที่ ป ระชุ มได้ ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด (จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั มีจานวน 203,591,502,350 หุน้ )
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หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศเกี่ยวกับการขออนุ มตั ิการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ ้นและนักลงทุนโดยทัว่ ไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกันผ่านทางช่องทางการสื่ อสารของระบบการส่ งข้อมูลข่าวสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(ระบบ ELCID) ไปเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏตามหนังสื อของบริ ษทั ฯ เลขที่ สกอ. 099/2560 เรื่ องการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกลุ่ม
บริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ผูถ้ ือหุน้ ผูช้ ายท่านหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ที่ผา่ นมาตนเองได้รับทราบข้อมูลว่า ได้มีกรรมการของบริ ษทั
บางท่านไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการเป็ นกรรมการที่ดีของบริ ษทั ฯ โดยการไม่เข้าประชุมคณะกรรมการในทุกครั้งที่ผ่านมา และยังขัดขวาง
การทางานและการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ในทุกวิถีทาง ด้วยเหตุดงั กล่าวตนเองจึงขอเสนอต่อที่ประชุมนี้ ให้เพิ่มวาระเกี่ยวกับการ
ปลดกรรมการบริ ษทั จานวน 2 คน ซึ่งได้แก่ พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร เข้าสู่ ที่ประชุมนี้ได้พิจารณาด้วย
ผูถ้ ือ หุ ้น ผูห้ ญิงท่านหนึ่ ง ได้แ สดงความคิดเห็ นต่ อที่ ประชุ มว่า ตนเองไม่เห็น ด้วยที่จะให้มีการเพิ่มวาระเรื่ อ งการปลด
กรรมการแต่อย่างใด
คุณบุญเพิ่ม เจียมธี ระนาถ ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นรายนายสมลักษณ์ เจียมธี ระนาถ ได้แสดงความเห็นว่าการปลด
กรรมการไม่ใช่เรื่ องเร่ งด่วนที่จะต้องพิจารณาในการประชุมวันนี้
นายหาญก้องภพสหรัฐ แสนปลื้ม ผูถ้ ือหุ ้น ได้แสดงความเห็นว่า ตนเองเห็นว่าควรจะต้องให้มีการเพิ่มวาระเกี่ยวกับการ
ปลดกรรมการในครั้งนี้ดว้ ย
ต่อมา นายสนทยา น้อยเจริ ญ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ จึงได้เรี ยนชี้แจงเพื่อทาความเข้าใจต่อที่ประชุมในเรื่ องของ
บัตรลงคะแนน ในกรณี การเพิม่ วาระในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้วา่
- การเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2559 ให้ใช้บตั รลงคะแนนหมายเลข 8
- การเพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการ (พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล) ให้ใช้บตั รลงคะแนนหมายเลข 9
- การเพิ่มวาระเกี่ยวกับการปลดกรรมการ (นายภูริช นานาวราทร) ให้ใช้บตั รลงคะแนนหมายเลข 10
โดยเมื่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ล งคะแนนเสี ย งเพิ่ม วาระการประชุ ม เกี่ ย วกับ การเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามหัวข้อ ที่ กล่ าวข้า งต้น เสร็ จแล้ว
พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ จึง จะได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นและนามาประมวลผลคะแนน
เมื่อ
ประมวลผลคะแนนในขั้นตอนนี้ แล้ว หากปรากฎว่ามีผถู ้ ือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
ลงคะแนนเสี ยงให้เพิ่มวาระในแต่ล ะหัวข้อการเพิ่มวาระนั้น ๆ ก็จะถือว่าที่ประชุ มให้มีการเพิ่มวาระในเรื่ อ งนั้น ๆ บรรจุเข้าสู่ ที่
ประชุมในการพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมจะต้องมีการออกเสี ยงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ งเพื่อที่จะมีมติพิจารณาอนุ มตั ิ หรื อ ไม่อนุ มตั ิ
เพื่อให้มีผลเป็ นมติตามกฎหมายต่อไป
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มวาระปลดกรรมการ อันมีผถู ้ ือหุ ้นใน
ส่ วนที่แสดงความเห็นในทางเห็นด้วย กับผูถ้ ือหุน้ ในส่ วนที่แสดงความเห็นในทางไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเพิ่มวาระในเรื่ องนี้
ต่อมาตัวผูถ้ ือหุน้ ผูช้ ายท่านหนึ่ง ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้ขอเสนอต่อที่ประชุมให้มีการเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการการเสนอ
ให้ปลดกรรมการ (พลโทวัฒนา เพ็ชรมงคล และ นายภูริช นานาวราทร) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศการ
แตกแยกกัน ตนเองในฐานะที่เป็ นผูข้ อเสนอเพิ่มวาระนี้ จึงขอถอนการเสนอเพิ่มวาระการปลดกรรมการออกจากที่ประชุมนี้เสี ย
นายสนทยา น้อยเจริ ญ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ จึงได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้ จึงไม่มี
การเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการเสนอให้ปลดกรรมการแต่อย่างใด การเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมในวันนี้ ก็คงมี
เพียงการให้เพิ่มวาระเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เพียงหัวข้อนี้หวั ข้อเดียวเท่านั้น
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วาระที่ 8.1 พิจารณาเสนอให้ มีการเพิม่ วาระการพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีฯ ได้เข้ าสู่ การบรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุ ม
ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองให้ที่ประชุ มเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 ของกลุ่มบริ ษทั ได้เข้าสู่ การบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันนี้ ได้พิจารณาอนุ มตั ิในลาดับต่อไปได้ โดยผูถ้ ือหุ ้นได้ให้การรับรอง
ด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ตามมาตรา
105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
- เห็นด้วย
126,506,274,687 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 62.1373
- ไม่เห็นด้วย
1,453,323,732 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.7138
- งดออกเสี ยง
880,091,259 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.4323
- บัตรเสี ย
376,024,422 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.1847
รวม
129,215,714,100 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 63.4681
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด 203,591,502,350 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100
วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติให้ แต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559 ของบริษัทและกลุ่ม
บริษัท
ประธานฯและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้ แจงต่ อที่ประชุ มว่า เมื่อที่ประชุ มพิจารณาให้เพิ่มวาระการประชุ ม
เกี่ ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 ของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั โดยที่
ประชุมได้มีมติรับรองในการที่จะขอให้พิจารณาเรื่ องการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีฯ เข้าสู่ การพิจารณาของที่ประชุมแล้ว
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 ของ
กลุ่มบริ ษทั โดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั แกรนท์ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีภายใน
วงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่งมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้
ชื่ อ

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2785
6549
6624
6977
8593

นายสมคิด เตียตระกูล
นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์
นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์
นายนริ นทร์ จูระมงคล

ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสี ยงลงคะแนนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ใช้บตั รลงคะแนนหมายเลข 11
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 ของกลุ่มบริ ษทั
โดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริ ษทั แกรนท์ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2559 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน
7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ตามรายละเอียดดังที่เสนอมาด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ตามมาตรา107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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- เห็นด้วย
128,257,050,490 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.4942
- ไม่เห็นด้วย
652,031,341 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.5058
รวม
128,909,081,831 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
306,632,269 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่มีผเู ้ สนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
ที่ประชุม ได้ดาเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิ ดการประชุมและกล่าว
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ปิ ดประชุม เวลา 23.39 น.
หมายเหตุ :
เนื่ องจากระหว่างการดาเนิ นการประชุ มมีผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มเพิ่มเติม จึงทาให้จานวนหุ ้นที่มาประชุ ม
จนถึงวาระต่าง ๆ มีจานวนหุ ้นมากกว่า ณ ขณะที่ เปิ ดการประชุ ม ทั้งนี้ มีจานวนยอดของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉัน ทะที่เข้ามา
ประชุมทั้งหมดรวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 4,088 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ ได้ 129,215,714,100 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 63.4681 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(

ลงชื่อ

นายพงศ์กวิน จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการบริ ษทั

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

( นายสมชัย วุฒิศาสตร์ )
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย
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