
 

 

ที่ สกอ. 002/2563       
      27   มกราคม   2563 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนยีริง จ ากดั (มหาชน) 
 

ตามที่  บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนยีริง จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มกีารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 เมื่อวนัท่ี  25 มกราคม 2563  เวลา 10.00 น.   ณ   ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม   ชัน้ 8  อาคารกอล์ฟวิว   สนามกอล์ฟ
ไพน์เฮิร์สท เลขที่ 146/4  หมู ่17 ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี  
   ทัง้นี ้  ขณะที่ประธานที่ประชมุได้ด าเนินการกลา่วเปิดการประชมุเมื่อเวลา 10.07 น.  ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชมุจ านวน  1,273  ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้  86,061,886,712  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 34.5151 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจ านวน  249,345,538,669 หุ้น   โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้
ดงันี ้
 
1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  เมื่อวนัที่  30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 -   เห็นด้วย            93,183,493,942 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.9315 

 -   ไมเ่ห็นด้วย               63,855,934   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0684       
             รวม               93,247,349,876 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง       34,828,618 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
2. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 
3. อนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนน
เสยีงดงันี ้
 
 



 

 

 -   เห็นด้วย            95,785,757,856 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.9333 

 -   ไมเ่ห็นด้วย               63,855,934   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0666       
         รวม                95,849,613,790 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสยีง        51,232,975 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
4. พิจารณายกเลิกผู้สอบบญัชีรายเก่าส าหรับการสอบบญัชีประจ าปี 2561 และ ประจ าปี 2562  และอนมุตัิ
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม ่โดยอนมุตัิแตง่ตัง้ให้ (1) นายชยักฤต  วรกิจภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  
7326 หรือ (2) นางสาวกมลทรรศน์  จิตการค้า ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  10356  แห่งบริษัท เอ็นพีเอส 
สยาม สอบบญัชี จ ากดั    เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี  2561  ประจ าปี 2562 และ ประจ าปี 2563  โดยให้คน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2561  ประจ าปี 2562 และ 
ประจ าปี 2563   พร้อมกับอนุมตัิให้ก าหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับประจ าปี 2561 ใน
วงเงินไมเ่กิน 5,400,000 บาท ( ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน )    ส าหรับประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท 
(ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน )   และ ส าหรับประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน )  
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 -   เห็นด้วย             95,973,407,820 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.9335 

 -   ไมเ่ห็นด้วย                63,855,934 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       0.0664 

      รวม                 96,037,263,754 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง           9,600,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี          11,500,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
5.  อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาะ    โดยในครัง้นีม้กีรรมการท่ีต้องครบวาระตาม
กฎหมายจ านวน 3 คน  และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อกีได้  ซึง่
ในครัง้นีม้ีบคุคลผู้ถกูเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้ จ านวน 3 คน   โดยให้บคุคลทีเ่ข้ารับการเลอืกตัง้ที่ได้
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นบคุคลที่ได้รับการเลอืกตัง้ให้เข้าเป็น
กรรมการตามกฎหมาย     

โดยบคุคลที่เข้ารับการเลอืกตัง้แตล่ะคน  ได้คะแนนเสยีง ดงันี ้
 
 
 



 

 

(1) นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ 
-   เห็นด้วย            95,986,871,461 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.9255 
-   ไมเ่ห็นด้วย               71,492,293 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0744 
     รวม                96,058,363,754 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสยีง                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(2) นายอภิเชษฐ  ไพบลูย์พนัธ์ 
-   เห็นด้วย             95,935,239,861 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.8870 
-   ไมเ่ห็นด้วย              108,492,293 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.1129 
     รวม              120,530,497,560 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสยีง        14,625,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสยี                  6,600  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(3) นายเฉลมิ  ซื่อภกัด ี
-   เห็นด้วย            95,155,964,293 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.3218 
-   ไมเ่ห็นด้วย             649,723,756 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ      0.6781 
     รวม               95,805,688,049 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
-   งดออกเสยีง     252,669,105 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
-   บตัรเสยี                 6,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
สรุปมติ  :  บคุคลผู้ที่ได้รับการเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้ จ านวน  

3 คน โดยเรียงตามล าดบัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาและบคุคลทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วก็ได้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน คือ  

1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ   ได้คะแนนเสยีงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ  99.9255 
2. นายอภิเชษฐ  ไพบลูย์พนัธ์  ได้คะแนนเสยีงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ  99.8870  
3. นายเฉลมิ  ซื่อภกัด ี   ได้คะแนนเสยีงข้างมาก คิดเป็นร้อยละ  99.3218 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   
 



 

 

ดงันัน้  จึงมีผลท าให้ภายหลงัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ณ ปัจจบุนันี ้  บริษัทฯ จึงมี
กรรมการทัง้สิน้  จ านวน  9 คน  โดยมีรายช่ือ ดงันี ้ 

1.   นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ             ประธานกรรมการ 
2.   นายสนัตชิยั   เตียวสมบรูณ์กิจ           รองประธานกรรมการ     
3.   นายเมธา   ธรรมวิหาร              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4.   นายศกัดา  ศรีนิเวศน์                กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5.   นายชชัวาลย์   ฮาสวุรรณกิจ          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
6.   นายอภิเชษฐ   ไพบลูย์พนัธ์       กรรมการ / กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
7. พลต ารวจตรี สมนกึ   บรุมิ              กรรมการ / กรรมการอิสระ 
8.   นายพรเทพ   อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
9.   นายเฉลมิ  ซื่อภกัดี   กรรมการ  

 
6. อนมุตัิการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ  กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563   
ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตอ่ปี  ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 -   เห็นด้วย             95,973,436,702 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.9115 

 -   ไมเ่ห็นด้วย                70,302,052   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0731 

 -   งดออกเสยีง               14,625,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0152  
-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      -     
     รวม                96,058,363,754 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100  

     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
 หมายเหต ุ   :     เนื่องจากระหวา่งการด าเนินการประชมุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม จึงท าให้
จ านวนหุ้นท่ีมาประชมุจนถึงวาระตา่ง ๆ นี ้มจี านวนหุ้นมากกวา่ ณ ขณะที่เปิดการประชมุ  

ทัง้นี ้ จ านวนยอดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ามาประชมุทัง้หมดรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,453 ราย   
นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 96,060,781,254 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  38.5252  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด      

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วปิดการประชมุ เมื่อเวลา 12.58 น. 
   

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       ขอแสดงความนบัถือ 
                 นายอภิเชษฐ  ไพบลูย์พนัธ์   
                             กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  


