รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.(นัดหมาย) ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรู ม อาคารกอล์ฟวิ ว
สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท ชั้น 8 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
สําหรั บข้อมูลตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ได้กาํ หนดวัน
Record Date คือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด 249,345,538,669 หุน้
ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดาํ เนิ นการกล่าวเปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 10.07 น. ได้มีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบ
ฉันทะมาประชุมจํานวน 1,273 ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ทั้งสิ้ น 86,061,886,712 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 34.5151 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจํานวน 249,345,538,669 หุน้
เริ่มการประชุม
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 10.07 น. และได้แนะนําคณะกรรมการที่มาร่ วมประชุมแต่ละ
ท่านต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
กรรมการที่มาร่ วมประชุมในครั้งนี้
1.
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ
2.
นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
รองประธานกรรมการ
3.
นายเมธา ธรรมวิหาร
กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.
นายศักดา ศรี นิเวศน์
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
5.
นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
6.
พลตํารวจตรี สมนึก บุรมิ
กรรมการ
7.
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
กรรมการ
8.
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
กรรมการ และ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ในลําดับถัดไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย กล่าว
ชี้แจงเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน
นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้เรี ยนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ ได้มีบริ ษทั
แกรนท์ ธอนตัน จํากัด โดยนายสมคิด เตียตระกูล ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีให้แก่บริ ษทั ฯ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่ วมประชุม
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ในครั้งนี้ดว้ ย และนายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายการส่ งเสริ มการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่ งในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
และการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นอกจากการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ที่ได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน และ โฆษณาข้อความหนังสื อเชิญประชุมโดยทาง
หนังสื อพิมพ์ ซึ่ งเป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั แล้วนั้น บริ ษทั ฯ ยังได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวบไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.iec.co.th เป็ นการล่วงหน้าแล้ว โดยหนังสื อเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 นั้น บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการเพิม่ ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุน้ หรื อ
นักลงทุนผูส้ นใจทุกท่านได้รับทราบโดยทัว่ ไปได้อีกทางหนึ่งด้วย
การประชุมในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างทนายความอิสระ คือนายปกรณ์ บุญเยี่ยม มาทําหน้าที่เป็ นคนกลางที่เป็ น
อิสระ หรื อ Inspector เพื่อทําหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม และนอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ว่าจ้าง บริ ษทั อินเวนท์เทค ซิ ส
เท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ดา้ นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ให้แก่บริ ษทั จดทะเบียนชั้นนําต่าง ๆ หลายบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ในการรั บลงทะเบียนเข้า
ประชุม และการประมวลผลนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุมให้แก่บริ ษทั ฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดําเนิ น
ไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องแม่นยํา และรวดเร็ ว
พร้อมกันนี้ยงั ได้แจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิในการออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ในหนังสื อ เชิญประชุมที่ได้จัดส่ งให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นไว้แ ล้ว โดยปรากฎอยู่ใ นเอกสารแนบท้า ยลําดับที่ 8. ของ
หนังสื อเชิญประชุมดังกล่าว และนายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้เรี ยนชี้แจงถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนว่า บริ ษทั ฯ
ได้แจกบัตรลงคะแนนเสี ยงให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสี ยงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม ทั้งนี้
โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริ ษทั ในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง ซึ่ ง
วิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. ในกรณี วาระทัว่ ไป ที่ไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะ
กรรมการฯ หรื องดออกเสี ยงในแต่ล ะวาระ เมื่อ ได้ล งมติ ในใบลงคะแนนในวาระดังกล่ า วแล้ว ให้ย กมื อ ขึ้น โดยจะมี
เจ้า หน้าที่ เดิ นเข้า ไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้นคนนั้น กรณี ที่ ไม่ มีผู ้ถือ หุ น้ ยกมือ จะถือ ว่า ผูถ้ ื อหุ ้นคนนั้น ๆ มีมติ
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทําการประมวลผลคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่
เห็นชอบด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และประกาศผลคะแนนให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบในแต่ละวาระ
2. เฉพาะในกรณี วาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 5.) นั้น บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ
ออกเสี ยง เลื อกตั้ งกรรมการเป็ นรายบุ คคลแต่ ละคนได้ โดยบริ ษทั ฯ จะขอเก็บ บัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นทุ กท่านที่มา
ประชุม ทั้งที่ลงคะแนน เห็ น ด้ วย ไม่ เห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปฏิบ ัติตามนโยบายการ
ส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเมื่อได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว ประธานที่ประชุม
หรื อผูท้ ี่ดาํ เนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป
โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยง สําหรับท่านที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระนั้น จะใช้เวลาวาระ
ละ 3 นาที โดยประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ด้วย
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อนึ่ งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร ประธานที่ประชุม หรื อผูท้ ี่ด าํ เนิ นการ
ประชุมอาจขออนุญาตที่ประชุมแจ้งผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้
ทั้งนี้ นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ยังได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปอีกว่า หากมีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะ
ทําการซักถาม หรื อมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือมายังผู ้
ถือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผูท้ ี่จะทําการซักถามได้โปรดกรุ ณาแจ้ง
ชื่อ – นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง หรื อเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะมาจากผูถ้ ือ
หุน้ รายใด เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้ทาํ การชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็ นข้อมูลสําหรั บการประชุมในครั้ ง
นี้ได้อย่างถูกต้อง อันเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานโดยทัว่ ไปต่อไป
ต่อจากนั้น นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม เป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่ งปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2562 ที่ได้
จัดส่ งให้แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2562 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
93,183,493,942 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9315
- ไม่เห็นด้วย
63,855,934 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0684
รวม
93,247,349,876 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
34,828,618 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์ และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และทีมงานได้รายงานสถานการณ์ และผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ซึ่ ง
ได้จัดส่ งให้ผู ้ถือ หุ ้นทุ ก ท่า นแล้ว พร้ อมกับได้นาํ เสนอข้อ มู ลและฉายภาพ Power Point ผ่ านเครื่ อ งฉายโปรเจคเตอร์
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบ โดยสรุ ป
พอสังเขป ดังนี้
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• โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริ ษทั ไออีซี สระแก้ว 1 จํากัด
ปี 2562 มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.09 Mw เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย
7.03 Mw , 6.91 Mw และ 6.2 Mw ตามลําดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอตั รากําลังการผลิตไฟฟ้ า
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.85 %
ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้ า จํานวน 43,317,503 หน่ วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้ า
จํานวน 42,525,801 หน่วย , 28,588,985 หน่วย และ 37,417,695 หน่ วย ตามลําดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561
ปี 2562 มีอตั รายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.17 %
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด โครงการที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จํานวน 3,274,955 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า
จํานวน 2,979,987 หน่วย , 3,141,866 หน่วย และ 3,287,089 หน่ วย ตามลําดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี
2562 มีอตั รายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 9.9 %
• โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษทั ไออีซี แม่ทา แม่แตง จํากัด โครงการที่ อ.แม่ทา จ.ลําพูน
ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จํานวน 3,304,820 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า
จํานวน 3,283,420 หน่วย , 3,414,568 หน่วย และ 3,525,690 หน่ วย ตามลําดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี
2562 มีอตั รายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.6 %
• โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริ ษทั จีเดค จํากัด
ปี 2562 มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.91 Mw เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มีกาํ ลังการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย
3.18 Mw , 3.5 Mw และ 3.56 Mw ตามลําดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561 ปี 2562 มีอตั รากําลังการผลิตไฟฟ้ า
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23 %
ปี 2562 มียอดขายไฟฟ้า จํานวน 29,113,875 หน่วย เมื่อเทียบกับปี 2561 , 2560 และ 2559 มียอดขายไฟฟ้า
จํานวน 20,363,752 หน่วย , 20,627,822 หน่วย และ 23,775,789 หน่ วย ตามลําดับ เมื่อเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2561
ปี 2562 มีอตั รายอดขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 42 %
• ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
โดยธุรกิจ ICT ของบริ ษทั ฯ มีงานพัฒนาระบบและบํารุ งรักษาระบบที่อยูใ่ นระหว่างดําเนินการในปัจจุบนั โดย
ส่ วนใหญ่จะเป็ นงานที่ให้บริ การในโครงการต่าง ๆ แก่ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) ได้แก่โครงการ
จัดทําระบบบูรณาการการรั บชําระค่าใช้บริ การ โครงการจ้างพัฒนาระบบสํารองสําหรั บ OM Unified โครงการจ้าง
บํารุ งรั กษาและซ่ อมแซมแก้ไขระบบ Integrated Billing and Customer Services System (ปี ที่6) และ งานโครงการอื่น ๆ
เป็ นต้น โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกันประมาณ 178 ล้านบาทเศษ
• การเพิ่มทุนในรอบปี 2560-2561 และการใช้เงินเพิ่มทุน
ได้รายงานการดําเนินการที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริ ษทั ในรอบปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
โดยสรุ ปดังนี้ บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 8 -12 ตุลาคม 2561 โดยในครั้ งหลังนี้ มีผูถ้ ือ
หุน้ เดิมสนใจจองซื้ อจํานวน 1,347 คน คิดเป็ นเงิน 571 ล้านบาทเศษ โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ตาม
วัตถุป ระสงค์ที่ไ ด้รับอนุ มตั ิจ ากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ ได้แ ก่ นําไปใช้ส ะสางหนี้ คา้ งชํา ระต่อ สถาบันการเงิน ใช้ปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ โดยถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ใช้เงินจาก
การเพิม่ ทุนไปแล้วคิดเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 571 ล้านบาทเศษ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

4

• รายงานการส่ งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต.
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําและส่ งงบการเงินงวดประจําปี 2560 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2562 โดยได้จดั ทําและส่ งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 , งวดไตรมาสที่ 2 และ งวดไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2560
ให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 , วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตามลําดับ
• รายงานการดําเนินคดี
 คดีการเพิกถอนหุน้
เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ คําฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลาง กรณี ที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีคาํ สั่งให้เพิกถอนหุน้ ของบริ ษทั ฯออกจากตลาดหลักทรั พย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรั พย์ฯ ได้ยื่นคําให้การ และ
บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ คําคัดค้านคําให้การตามกระบวนการของกฎหมายแล้ว ซึ่ งขณะนี้ อยู่ระหว่างเวลาที่ตลาดหลักทรั พย์สามารถ
ยืน่ คําให้การเพิ่มเติมตามกฎหมายคดีดงั กล่าวจึงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
 คดีฟ้องร้องอดีตผูบ้ ริ หาร
คดีโครงการแม่ทา โครงการแม่มาลัย และคดีของบจ. ไออีซี กรี น เอนเนอร์ ยี่ จํานวน 3 คดี มีมูลค่าความ
เสี ยหายจํานวน 50.8 ล้านบาท โดยเป็ นคดีอาญาข้อหาฉ้อโกง ศาลอุทธรณ์มีคาํ สั่งประทับรับฟ้อง ปัจจุบนั คดีอยู่ในระหว่าง
นัดสื บพยานในศาลชั้นต้น
คดีถมดินและตอกเสาเข็มของ บจ.ไออีซี สระแก้ว 1 คดีก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสี ยในโครงการโรงงาน
ระยอง และ คดีก่ อสร้ า งโรงคัดแยกพลาสติกที่ หาดใหญ่ จํานวน 3 คดี มีมูล ค่า ความเสี ยหายจํานวน 26.085 ล้านบาท
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้รับเงินค่าเสี ยหายจํานวน 26.085 ล้านบาท คืนแล้ว
นอกจากนี้ ยังมี ค ดี ที่ สํา นักงาน ก.ล.ต. กล่ า วโทษอดี ตผู ้บ ริ ห าร 9 คดี และคดี ที่ บ ริ ษ ัท ร้ อ งทุ ก ข์ใ ห้
ดําเนินคดีอีก 10 คดี รวม 19 คดี ซึ่ งปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI)
คดีฟ้องเรี ยกเงินมัดจําค่าซื้ อหุ ้นคืน(โรงไฟฟ้ าก๊าซชีวภาพ จังหวัดกําแพงเพชร) จํานวน 40 ล้านบาท
และค่าเสี ยหายอีกจํานวน 5 ล้านบาท ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการบังคับคดีตามคําพิพากษา
คดีฟ้องผูข้ ายหุ ้นเดิมฉ้อ โกงเนื่ องจากปกปิ ดข้อ มูล (โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล จังหวัดสระแก้ว) ศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษให้จาํ คุก (จําเลยรายหนึ่ง) มีกาํ หนด 2 ปี
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือ หุ ้นและผูร้ ั บ มอบฉั นทะของผูถ้ ือ หุ ้นรายอื่นบางราย ได้สอบถามว่า (1) โรงไฟฟ้ า
บริ ษทั จีเดค จํากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมลงทุนที่ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (EGCO) เข้ามาถือหุ ้นในสัดส่ วนเท่าใด (2)
ปัจจุบนั ยังได้ค่า Adder อยูอ่ ีกหรื อไม่ (3) กําลังการผลิตได้เท่าใด (4) บริ ษทั จี เดค จํากัด ยังมีการนําเปลือกไม้มาใช้เป็ น
วัสดุเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรื อไม่ และ (5) เชื้อเพลิงบ่อขยะเก่าที่อยู่ดา้ นหลังโรงไฟฟ้ าฯ บริ ษทั ฯ มีแนวทางที่จะนํา
ขยะเก่าดังกล่าวมาเพิ่มผลผลิตในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรื อไม่อย่างไร
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงว่า เดิมบริ ษทั จี เดค จํากัด เคยถือหุ ้นโดย
EGCO ในสัดส่ วน 50% ต่อมาในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 EGCO ได้ขายหุ ้นจี เดคที่ตนเองถืออยู่จาํ นวนทั้งหมดคืน
ให้แก่ บริ ษทั ไออีซี กรี นเอนเนอร์ ยี่ จํากัด (IECG) จึ งทําให้ ณ ปั จุบนั จี เดคถือหุ ้นโดย IECG ในสัดส่ วน 100% ส่ วน
เรื่ อง Adder ก็ยงั คงได้รับค่า Adder เป็ นปกติเหมือนเดิม ซึ่ งที่ผ่านมาได้กาํ ลังการผลิต 3 Mw เศษ ปั จจุ บนั ได้กาํ ลังผลิต
4 Mw เศษ ในเรื่ องวัตถุ ดิบที่ เป็ นเชื้อเพลิงบริ ษทั ฯ ได้ใช้เชื้อเพลิงขยะเป็ นเชื้อเพลิงหลัก ส่ วนการนําเปลือกไม้มาเป็ น
เชื้อเพลิงนั้น เป็ นการนํามาใช้ในปริ มาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในอัตราส่ วนที่ไม่เกินกว่าหน่วยงานราชการกําหนดเพื่อให้การ
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เผาไหม้สมบูรณ์ข้ ึน โดยในส่ วนของขยะเก่าก็เป็ นแนวทางหนึ่งที่บริ ษทั ฯ กําลังพิจารณาและหารื อกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการเพิ่มผลผลิตในอนาคตต่อไป
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ จะสามารถกลับเข้ามาทําการซื้ อขายหุ ้น (Trade) ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งเมื่อใด
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่ องการที่จะสามารถกลับเข้ามา Trade
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครั้งหนึ่งนั้น คงจะต้องรอผลการพิจารณาและคําสั่งของศาลปกครอง และ การจัดทํา/นําส่ งงบ
การเงินปี ก่อน ๆ ที่ยงั คงค้างส่ งอยูก่ บั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยต้องไล่ทาํ งบการเงินดังกล่าวให้เสร็ จ และต้องจัดทํา
งบการเงินในงวดอนาคตถัดๆ ไป ให้ทนั ภายในระยะเวลาการส่ งงบการเงินในงวดปกติในห้วงเวลานั้นๆ อีก 2 งวดติดต่อกัน
ให้สําเร็ จ ซึ่ งบริ ษทั ฯ กําลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขับเคลื่อนให้การจัด ทํางบการเงินให้สําเร็ จลุ่ล่วงลงได้ เพื่ อ
บริ ษทั ฯ จะได้มีโอกาสเข้ามา Trade ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป
ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ เป็ นเพียงวาระรั บทราบเท่านั้น วาระนี้ จึงไม่ตอ้ งใช้เสี ยง
ลงคะแนนแต่อย่างใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริ ษทั ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบดุล และบัญชี
กําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต โดยนายสมคิด เตีย
ตระกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่ง บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด และได้จดั ส่ งให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้รายงานงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กล่าวโดยสรุ ป ดังนี้
งบรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
•
สิ นทรัพย์รวม ปี 2560 จํานวน 3,677.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จํานวน 3,065.24
ล้านบาท มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น 612.16 ล้านบาท หรื อ 19.97 %
•
หนี้สินรวม ปี 2560 จํานวน 2,765.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จํานวน 1,082.75 ล้าน
บาท มีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น 1,683.12 ล้านบาท หรื อ 155.45 %
•
มีรายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ ปี 2560 จํานวน 386.52 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2559
จํานวน 462.75 ล้านบาท มีจาํ นวนลดลง 124.11 ล้านบาท หรื อ 16.47 %
•
มีรายได้อื่น ปี 2560 จํานวน 32.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จํานวน 44.80 ล้านบาท
มีจาํ นวนลดลง 11.83 ล้านบาท หรื อ 26.41 %
•
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร รวมทั้งการด้อยค่าสิ นทรัพย์ ปี 2560 จํานวน 1,309.46
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จํานวน 1,925.40 ล้านบาท มีจาํ นวนลดลง 615.94 ล้านบาท หรื อ 31.99 %
•
โดยในส่ วนของผลประกอบการ เป็ นดังนี้ สําหรับปี 2560 มีผลขาดทุน จํานวน 768.92 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีผลขาดทุน 1,686.61 ล้านบาท มีผลขาดทุนลดลง 917.69 ล้านบาท หรื อ 54.41 %
•
ส่ วนกรณี งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ หรื องบเดี่ยว นั้น มีดงั นี้
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บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน สําหรับปี 2560 จํานวน 687.68 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2559 มีผล
ขาดทุน 2,254.86 ล้านบาท มีผลขาดทุนลดลง 1,567.18 ล้านบาท หรื อ 69.50 %
ผูถ้ ือหุน้ สุ ภาพบุรุษท่านหนึ่ง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีการตั้งด้อยค่าไว้แล้ว ปี 2560
ไม่น่าจะมีการตั้งด้อยค่าอีก และบริ ษทั ฯ มีหลักการด้อยค่า และหลักการในการประเมินมูลค่าอย่างไร
นายสมคิด เตียตระกูล ผูส้ อบบัญชี แห่งบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การตั้งด้อย
ค่าเป็ นหลักการและมาตรฐานการบัญชี และการตรวจสอบบัญชีอนั เป็ นไปตามหลักสากล การพิจารณาการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์เพื่อให้มนั่ ใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์น้ ัน
และมาตรฐานการบัญชีกาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า และหากมีการตรวจพบว่ามูลค่าของสิ่ งของ
หรื อทรัพย์สินใด ๆ มีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ ลดน้อยถอยลง หรื อ เสื่ อมมูลค่าลงไปอีก ก็ควรอาจจะ
ต้องพิจารณาให้มีการตั้งด้อยค่าอีกก็ได้ ซึ่ งถือเป็ นการใช้หลักความระมัดระวังอย่างยิง่ ตามมาตรฐานการบัญชีโดยทัว่ ไป
ซึ่ งในการตรวจสอบทางบัญชี หากผูต้ รวจสอบบัญชีมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับมูลค่า ผูต้ รวจสอบบัญชีกจ็ ะแนะนําให้
กิจการจัดให้มีผปู ้ ระเมินราคาอิสระที่เป็ นกลาง ซึ่ งเป็ นผูม้ ีวิชาชีพเฉพาะด้านและขึ้นทะเบียนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. มาเป็ นผู ้
ประเมินมูลค่า(ราคา) ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ เพื่อจะได้ใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาการตรวจสอบและการแสดงความเห็นใน
การสอบบัญชีของกิจการนั้นๆ และในงบการเงินปี 2560 ของบริ ษทั ฯ ก็ได้มีการประเมินมูลค่าสิ นทรั พย์โดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระที่เป็ นกลางถึง 2 รายด้วยกัน ทั้งนี้กเ็ พื่อให้ได้มูลค่าที่ถูกต้องใกล้เคียงกับข้อเท็จจริ งและได้มาตรฐานมากที่สุด
นายฮั้งใช้ อัค ควัส กุล ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะของผูถ้ ื อหุ ้นรายอื่น บางราย ได้แ สดงความคิ ดเห็ นและให้
ข้อเสนอแนะว่า หากในอนาคตภายภาคหน้า ผูส้ อบบัญชีเห็นว่า ทรัพย์สินหรื อเครื่ องจักรของกิจการมีประสิ ทธิ ภาพการใช้
งานที่ดีข้ นึ หรื อเป็ นทรัพย์สินที่ทาํ กําไรได้ ก็จะทําให้การประเมินการด้อยค่าเกิดขึ้นน้อยลง และ อีกฟากหนึ่งสําหรับผูท้ ี่ทาํ
หน้าที่เป็ นนักบัญชีภายในของบริ ษทั ฯ ก็จะต้องทําหน้าที่ในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ น
บุคคลภายนอก อันจะทําให้การจัดทํางบการเงินและการสอบบัญชีเป็ นไปด้วยประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และเป็ นงบที่ไม่มีเงื่อนไข
ได้ในที่สุด
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในการพิจารณางบการเงิน บริ ษทั ฯ ควรจะมีเอกสาร
เรื่ องงบการเงินเป็ นหนังสื อแจกจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ หน้างาน เพื่อจะได้เป็ นการสะดวกกับกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
หรื ออุปกรณ์ที่สามารถสแกน QR Code ได้
ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
อนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
95,785,757,856 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9333
- ไม่เห็นด้วย
63,855,934 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0666
รวม
95,849,613,790 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
51,232,975 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกผู้สอบบัญชีรายเก่ า และพิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ และกําหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีประจําปี 2561 ประจําปี 2562 และ ประจําปี 2563
นายเมธา ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรายเก่าของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั งวดไตรมาสและงวดประจําปี 2560
เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว แต่ล่าช้ากว่าแผนการที่กาํ หนดไว้เดิม บริ ษทั ฯ จึงได้ขอยกเลิกการทําหน้าที่เป็ น
ผูส้ อบบัญชีรายเก่าดังกล่าวสําหรับการสอบบัญชีประจําปี 2561 และ ประจําปี 2562 นั้น
และเพื่อ ให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษ ัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกําหนดให้ที่ ประชุมผู ้ถือหุ ้นแต่ งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็น สมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 ประจําปี 2562 และ ประจําปี 2563 ดังนี้
1)
นายชัยกฤต วรกิจภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรื อ
2)
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356
แห่ งบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 ประจําปี 2562 และ
ประจําปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2561
ประจําปี 2562 และ ประจําปี 2563 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีรวมของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย สําหรับประจําปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าล้านสี่ แสนบาทถ้วน ) สําหรับประจําปี 2562 ในวงเงินไม่
เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าล้านสี่ แสนบาทถ้วน ) และ สําหรับประจําปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าล้านสี่ แสน
บาทถ้วน ) โดยบริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอและฉายภาพตารางข้อมูลรายชื่อผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีน้ ี ให้ผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณา
ไปพร้อมเพรี ยงกัน
ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ยกเลิกผูส้ อบบัญชีรายเก่า และพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง ดังนี้
1)
นายชัยกฤต วรกิจภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326 หรื อ
2)
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10356
แห่ งบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 ประจําปี 2562 และ
ประจําปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2561
ประจําปี 2562 และ ประจําปี 2563 พร้อมกับอนุมตั ิให้กาํ หนดค่าสอบบัญชีรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สําหรั บประจําปี
2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าล้านสี่ แสนบาทถ้วน ) สําหรับประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท
(ห้าล้านสี่ แสนบาทถ้วน ) และ สําหรับประจําปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าล้านสี่ แสนบาทถ้วน ) ตามที่
เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฎรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
95,973,407,820 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9335
- ไม่เห็นด้วย
63,855,934 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0664
รวม
96,037,263,754 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
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- งดออกเสี ยง
9,600,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
11,500,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา และกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1)
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ
(2)
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
กรรมการ / กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
(3)
นายดํารงค์ ภูติภทั ร์
กรรมการ
แต่เนื่องจาก นายดํารงค์ ภูติภทั ร์ ได้แสดงความจํานงค์มายังบริ ษทั ฯ ว่าไม่ขอกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจอื่น ๆ อยู่
และเนื่องจาก บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เป็ นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริ ษทั กําหนด ทั้งได้เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม
2562 แล้วนั้น ปรากฎว่ามีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอชื่อของ “ นายเฉลิม ซื่ อภักดี ” เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในครั้งนี้ดว้ ย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ รายชื่อของบุคคลดังกล่าวที่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ได้
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการฯ ให้ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนโดยทัว่ ไปได้รับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั แล้วตั้งแต่วนั ที่ 6 มกราคม 2563 เป็ นต้นมา
บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรให้นาํ เสนอชื่อของกรรมการที่ครบวาระตามกฎหมายทั้ง 2 คน อันได้แก่ (1) นายโกมล
จึงรุ่ งเรื องกิจ และ (2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้นาํ เสนอชื่อของ (3) นายเฉลิม ซื่ อภักดี ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาอนุ มตั ิเลือกตั้ง
ให้เข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การทํางาน และ ประวัติการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของกรรมการ 2 คนดังกล่าว และ รวมทั้งประวัติของ นายเฉลิม ซื่ อภักดี รวมเป็ นผูเ้ ข้ารั บ
การเสนอชื่อทั้งหมด 3 คนนี้ ปรากฏตาม Power Point ที่ไ ด้ฉายผ่า นเครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นนี้ ไ ด้
พิจารณาดูไปโดยพร้อมเพรี ยงกัน
โอกาสนี้ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผู ้ถือ หุ ้นสามารถใช้สิท ธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนข้างต้น เป็ น
รายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป ซึ่ งได้แก่ (1) นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.1 ,
(2) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ ให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.2 และ (3) นายเฉลิม ซื่ อภักดี ให้ผูถ้ ือหุ ้น
ใช้บตั รลงคะแนนหมายเลขวาระที่ 5.3 เป็ นบัตรสําหรับใช้ลงคะแนนให้แก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งกรรมการสําหรับบุคคลนั้นๆ
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ซึ่ งในวาระนี้เป็ นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบตั ิตามนโยบายการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั
ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ เป็ นรายบุคคลแต่ ละคน ทีละคน ๆ ไป โดยบริ ษัทฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่ านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเห็ นด้ วย ไม่ เห็ นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง ก็ตาม โดย
วิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็ นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วก่อน
หน้านี้
ผูด้ าํ เนินการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ จึ งได้
เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และนํามาประมวลผลคะแนน
ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ารับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจํานวน 3 ท่าน ได้คะแนนเสี ยง ดังนี้
(1)
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
- เห็นด้วย
95,986,871,461 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9255
- ไม่เห็นด้วย
71,492,293 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0744
รวม
96,058,363,754 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(2)
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
- เห็นด้วย
95,935,239,861 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.8870
- ไม่เห็นด้วย
108,492,293 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.1129
รวม
120,530,497,560 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
14,625,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
6,600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

(3)
นายเฉลิม ซื่ อภักดี
- เห็นด้วย
95,155,964,293 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.3218
- ไม่เห็นด้วย
649,723,756 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.6781
รวม
95,805,688,049 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
- งดออกเสี ยง
252,669,105 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ - บัตรเสี ย
6,600 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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สรุ ปมติ : บุคคลผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในครั้ งนี้ จํานวน 3 คน
โดยเรี ยงตามลําดับคะแนนสู งสุ ดตามลําดับลงมาและบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวก็ได้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน คือ
1. นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ได้คะแนนเสี ยงข้างมาก คิดเป็ นร้อยละ 99.9255
2. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
ได้คะแนนเสี ยงข้างมาก คิดเป็ นร้อยละ 99.8870
3. นายเฉลิม ซื่ อภักดี
ได้คะแนนเสี ยงข้างมาก คิดเป็ นร้อยละ 99.3218
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนั้น จึงมีผลทําให้ภายหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ณ ปั จจุ บนั นี้ บริ ษทั ฯ จึ งมีกรรมการ
ทั้งสิ้ น จํานวน 9 คน โดยมีรายชือ่ ดังนี้
1. นายโกมล
จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ
2. นายสันติชยั เตียวสมบูรณ์กิจ
รองประธานกรรมการ
3. นายเมธา
ธรรมวิหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายศักดา
ศรี นิเวศน์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายชัชวาลย์ ฮาสุ วรรณกิจ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์
กรรมการ / กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
7. พลตํารวจตรี สมนึก บุรมิ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
8. นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
กรรมการ
9. นายเฉลิม
ซื่ อภักดี
กรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดผลประโยชน์ ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
ประจําปี 2563
นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย ได้เรี ยนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาํ หนด
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อที่ 29 ที่กาํ หนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในกรณี ทขี่ อ้ บังคับของบริ ษทั มิได้กาํ หนดไว้ การจ่ ายค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณารายละเอียดการกําหนดผลประโยชน์ตอบแทน
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 แล้ว จึงเห็นสมควรให้กาํ หนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั และ กรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบําเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกัน
ทั้งสิ้ นไม่ เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน) โดยกําหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดังนี้
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ตําแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ* :

อัตราค่าตอบแทน*
(บาท)
ปี 2561

อัตราค่าตอบแทน*
(บาท)
ปี 2562

อัตราค่าตอบแทน*
(บาท)
ปี 2563(ปี ที่เสนอ)

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ต่อครั้งต่อคน

หมายเหตุ อนึ่ง อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริ ษทั ฯ ที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้พิจารณาเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาย้อนหลัง ดังนี้
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 960,000 บาท
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 วงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 800,000 บาท
ผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้เรี ยนแจ้งต่ อที่ป ระชุมว่า วาระนี้ ใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เป็ นเกณฑ์
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม อนุมตั ิให้กาํ หนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563 อัน
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินบําเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อปี
ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสี ยงปรากฏรายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
95,973,436,702 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9115
- ไม่เห็นด้วย
70,302,052 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0731
- งดออกเสี ยง
14,625,000 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0152
- บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ รวม
96,058,363,754 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
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ไม่มีผเู ้ สนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผถู ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและมีขอ้ เสนอแนะพอสรุ ปได้เป็ น
ข้อมูลโดยสังเขป ได้ดงั นี้
ผูถ้ ือหุน้ สุ ภาพบุรุษท่านหนึ่ง ได้เรี ยนสอบถามต่อที่ประชุมว่า นอกจากบริ ษทั ฯ ต้องส่ งงบการเงินที่ยงั คงค้างส่ งให้
ครบถ้ว น และ ยังต้องส่ งงบการเงิน งวดปกติใ ห้เป็ นไปตามระยะเวลาการนํา ส่ งงบการเงิน ตามงวดปกติอี ก 2 งวดปกติ
ติดต่อกันแล้ว หากบริ ษทั ฯ จะเข้า Trade ได้ บริ ษทั จะต้องมีผลประกอบการกําไรติดต่อกันอีกกี่งวดจึ งจะสามารถเข้า Trade
ได้
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงว่า ในกรณี ของบริ ษทั ฯ ที่ถูกเพิกถอนนั้น
เป็ นกรณี ที่ส่งงบการเงินล่าช้า มิได้เป็ นกรณี ที่ถูกเพิกถอนด้วยเหตุของผลประกอบการจนเป็ นผลทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นติด
ลบแต่อย่างใด ซึ่ งกรณี การส่ งงบล่าช้าก็ตอ้ งแก้ดว้ ยการส่ งงบให้ทนั ส่ วนกรณี ของผลประกอบการในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ติด ลบก็ตอ้ งแก้ดว้ ยการทํา กําไรติ ด ต่อ กันตามหลัก เกณฑ์ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งกรณี ข องบริ ษทั จึ งมิ ใช่ ก รณี ข องผล
ประกอบการตามที่เรี ยนไว้ขา้ งต้น
นายประพันธ์ คุม้ เมธา ผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยนสอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบนั ธุรกิจการผลิตไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
ในภาพรวมของประเทศเป็ นอย่างไร และ บริ ษทั ฯ มีช่องทางหรื อลู่ทางในการมองหาธุรกิจอื่น ๆ อีกหรื อไม่
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้เรี ยนชี้แจงว่า ในส่ วนของธุ รกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
เห็นว่า ณ ปัจจุบนั รัฐบาลไม่ค่อยให้ความสําคัญหรื อให้การสนับสนุนกับผูป้ ระกอบการเท่าที่ควรเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา
ส่ วนในธุรกิจอื่นๆ ในส่ วนของบริ ษทั ฯ ยังไม่มีฐานเดิมของธุกิจใหม่ที่จาํ เป็ นต้องใช้เทคโนโลยี ( Know How) แต่บริ ษทั ฯ
ยังไม่มี Know How เป็ นของตนเอง ก็ยงั คงเป็ นเรื่ องที่ยากในการดําเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษทั ฯ ณ ขณะนี้
นายกุลพัชร์ รัตนตั้งตระกูล ผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยนสอบถามว่า กรณี ถา้ บริ ษทั ฯ จะเข้า Trade บริ ษทั ฯ จะมีนโยบาย
หรื อแนวทางจะรวมพาร์ ลดพาร์ ก่อนการจะเข้า Trade หรื อไม่ หรื อจะให้เข้า Trade ก่อนแล้วจึ งจะรวมพาร์ และลดพาร์
ในภายหลัง
นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ ประธานกรรมการ ได้เรี ยนชี้แจงว่า หลักการในเบื้องต้นกิจการควรต้องมีการทํากําไรให้
บริ ษทั ฯ ก่อน ซึ่ งในกรณี ที่กิจการยังคงมีขาดทุนสะสมอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก บริ ษทั ฯ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาการทํากําไร
ตามปกติในแต่ละปี อีกจํานวนหลายสิ บปี จึงจะล้างขาดทุนสะสมได้ แต่การล้างขาดทุนสะสมโดยการรวมพาร์ และการลด
พาร์ กเ็ ป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะหย่นระยะเวลาการล้างขาดทุนสะสมให้นอ้ ยลงได้
นายสมศักดิ์ โกนธีรากูล ผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยนสอบถามว่า ขาดทุนสะสมที่มีอยูจ่ าํ นวนมาก บริ ษทั ฯ จะใช้เวลาอีกกี่ปี
จึงจะล้างขาดทุนสะสมให้หมดไปได้
นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พนั ธ์ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ได้เรี ยนชี้แจงว่า ตามที่ท่านประธานกรรมการได้นาํ เรี ยน
ชี้แจงแล้วว่า หากพิจารณาประเด็นการทํากําไรโดยวิธีการเดียว บริ ษทั ฯ จะต้องทํากําไรทุกปี และต้องใช้เวลาหลายปี จึงจะนํา
กําไรมาล้างขาดทุนสะสมได้ แต่ถา้ หากนําส่ วนลํ้ามูลค่าหุน้ (พรี เมี่ยม) ที่มีอยู่ในงบการเงินนําพรี เมี่ยมส่ วนนี้ มาช่วยในการ
ล้างขาดทุนสะสมได้อีกส่ วนหนึ่งก็สามารถดําเนินการได้

ถือหุน้

ที่ประชุม ได้ดาํ เนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวปิ ดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู ้
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ปิ ดประชุม เวลา 12.58 น.

หมายเหตุ : เนื่ องจากระหว่างการดําเนิ นการประชุมมีผูถ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม จึ งทําให้จาํ นวนหุ ้นที่มา
ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจาํ นวนหุ ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิ ดการประชุม ทั้งนี้ มีจาํ นวนยอดของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบ
ฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 1,453 ราย นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 96,060,781,254 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ
38.5252 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(

ลงชื่อ

นายโกมล จึงรุ่ งเรื องกิจ
ประธานกรรมการ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

( นายสมชัย วุฒิศาสตร์ )
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายกฎหมาย
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