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ที่ สกอ. 030/2562       
      30   เมษายน   2562 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่  บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนยีริง จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มกีารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 เมื่อวนัท่ี  30 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น.  ณ   ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม  ชัน้ 3  โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  
เลขที่ 296  ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร    
   ทัง้นี ้  ขณะที่ประธานที่ประชมุได้ด าเนินการกลา่วเปิดการประชมุเมื่อเวลา 13.30 น.  ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชมุจ านวน  1,759  ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้  100,617,260,554  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 40.3541 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจ านวน  249,335,778,122 หุ้น   โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้
ดงันี ้
 
1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  เมื่อวนัที่  30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 -   เห็นด้วย          118,681,808,867 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.9567 
 -   ไมเ่ห็นด้วย               51,333,333   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0432 
      รวม             118,733,142,200 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง   1,717,344,861 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
2. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 
3. อนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีคะแนน
เสยีง 
 -   เห็นด้วย         115,138,444,839 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    87.0264 
 -   ไมเ่ห็นด้วย       17,164,423,325   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    12.9735 
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      รวม                132,302,868,164 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    100     
 -   งดออกเสยีง        121,013,850 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
4. ส าหรับวาระพิจารณางบดลุ และงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   บริษัทฯ ได้ขอ
ถอนวาระนีอ้อกไปก่อน เนื่องจากก าลงัอยูร่ะหวา่งการจดัท าของผู้สอบบญัชี ซึง่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ    หากผู้สอบบญัชีได้
จดัท าและท าการตรวจสอบบญัชีงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แล้วเสร็จ  บริษัทฯ  
จะรีบน าเรียนเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในโอกาสตอ่ไป 
 
5. อนมุตัิให้สตัยาบนัคา่สอบบญัชีทีเ่พิ่มขึน้ส าหรับคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559   จากเดิมวงเงินจ านวน 
7,500,000 บาท   เป็นวงเงินไมเ่กิน  8,830,000 บาท  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีง 
 -   เห็นด้วย         114,018,569,045 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    86.1473 
 -   ไมเ่ห็นด้วย       18,334,326,900   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    13.8526 
      รวม             132,352,895,945 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง      112,576,681 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
6. อนมุตัิแตง่ตัง้ให้ (1) นายสมคดิ เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 หรือ (2) นางสาวกญัญาณฐั 
ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6549 หรือ (3) นายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่
6624  หรือ (4) นายนรินทร์ จรูะมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8593 แหง่บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ โดยก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทในเครือของ
บริษัท ประจ าปี 2562  ในวงเงินไมเ่กิน  7,500,000 บาท ( เจ็ดล้านห้าแสนบาท )   ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 -   เห็นด้วย          115,604,848,261 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    87.7432 
 -   ไมเ่ห็นด้วย        16,148,714,737   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    12.2567 
      รวม             131,753,562,998 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง      729,183,677 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี                       0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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7. อนมุตัิก าหนดจ านวนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562  ให้มีจ านวน  9 คน โดยมีคะแนนเสยีง 
 -   เห็นด้วย          114,756,822,689 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    87.7031 
 -   ไมเ่ห็นด้วย         16,089,969,911   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    12.2968 
      รวม              130,846,792,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง    1,731,947,343 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
8.  อนมุตัิเลอืกตัง้ให้กรรมการผู้ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ในครัง้นีซ้ึง่มีจ านวน  4 คน     โดยให้บคุคลที่
เข้ารับการเลอืกตัง้ที่ได้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนและเป็นบคุคลที่ได้รับ
คะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาจ านวน  2 คน  จากจ านวนบคุคลที่เข้ารับการเลอืกตัง้ 4 คน  เป็นบคุคลที่ได้รับ
การเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตามเดิมตอ่ไปอีกวาระหนึง่     

โดยบคุคลที่เข้ารับการเลอืกตัง้แตล่ะคน  ได้คะแนนเสยีง ดงันี ้
 (1) นายศกัดา  ศรีนิเวศน์ 
 -   เห็นด้วย          114,213,482,644 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    99.6753 
 -   ไมเ่ห็นด้วย             372,045,148   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.3246 
      รวม              114,585,527,792 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง  17,939,212,151 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี         54,000,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(2) นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์ 

 -   เห็นด้วย          114,417,206,792 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    94.9280 
 -   ไมเ่ห็นด้วย          6,113,290,768   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      5.0719 
      รวม              120,530,497,560 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง  12,048,064,510 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี              177,873  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(3) พลโทวฒันา  เพ็ชรมงคล 

 -   เห็นด้วย 7,384,999,566 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ   5.7716 
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 -   ไมเ่ห็นด้วย      120,567,445,373   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    94.2283 
      รวม             127,952,444,939 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง   4,626,295,004 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

(4) นายภริูช  นานาวราทร 
 -   เห็นด้วย   7,323,064,080 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ      5.7041 
 -   ไมเ่ห็นด้วย      121,058,494,528   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    94.2958 
      รวม             128,381,558,608 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100     
 -   งดออกเสยีง   4,197,003,462 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสยี             177,873 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 สรุปมติ   ดงันัน้บคุคลท่ีได้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และมี
คะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา 2 คนแรก  ได้แก่   1.  นายศกัดา  ศรีนิเวศน์  ได้คะแนนเสยีงข้างมาก คิดเป็นร้อย
ละ 99.6753  และ  2. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  ได้คะแนนเสยีงข้างมาก คดิเป็นร้อยละ 94.9280    เป็นผู้ที่ได้รับ
การเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตามเดิมตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 
 ดงันัน้  จึงมีผลท าให้ภายหลงัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 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.   นายชชัวาลย์   ฮาสวุรรณกิจ          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
5.   นายด ารงค์   ภตูิภทัร์   กรรมการ / กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
6.   นายอภิเชษฐ   ไพบลูย์พนัธ์       กรรมการ / รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
7. พลโทเจด็จ  ใจมัน่              กรรมการ / กรรมการอิสระ 
8.   นายศกัดา  ศรีนิเวศน์                กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
9.   นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์           กรรมการ 
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9. อนมุตัิการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ  กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562   
ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตอ่ปี  ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 -   เห็นด้วย          114,730,825,672 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    86.5378 
 -   ไมเ่ห็นด้วย        16,116,051,828   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    12.1558 
 -   งดออกเสยีง         1,731,862,443 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      1.3062   

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      -     
     รวม              132,578,739,943 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100  

     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
10. ส าหรับวาระพิจารณาการออกวอร์แรนต์ IEC-W3  เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ ถือ IEC-W2 นัน้    บริษัทฯ ได้มีหนงัสอื
เพื่อขอหารือตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ในเประเด็นดงักลา่วแล้ว   โดยส านกังาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ การออก 
IEC-W3  ให้แก่ผู้ ถือ IEC-W2   จ านวนกวา่ 2 หมื่นราย เข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน (Public Offering :  
PO)  บริษัทฯ ต้องไมอ่ยูร่ะหวา่งค้างสง่งบการเงิน และการเสนอขาย IEC-W2 ได้เสร็จสมบรูณ์ไปแล้ว    ซึง่ปัจจบุนั
บริษัทฯ ยงัค้างสง่งบการเงินอยู ่   ดงันัน้ จึงท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถที่จะด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วได้   บริษัทฯ จึง
จ าเป็นต้องขอถอนเร่ืองในวาระนีอ้อกจากที่ประชมุผุ้ ถือหุ้นในครัง้นี ้   
 
 หมายเหต ุ   :  ***   เนื่องจากระหวา่งการด าเนินการประชมุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม จึงท าให้
จ านวนหุ้นท่ีมาประชมุจนถึงวาระตา่ง ๆ นี ้มจี านวนหุ้นมากกวา่ ณ ขณะที่เปิดการประชมุ  

ทัง้นี ้ จ านวนยอดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ามาประชมุทัง้หมดรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,971 ราย   
นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 132,655,779,007 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  53.2037  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด      

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วปิดการประชมุ เมื่อเวลา 18.00 น.   
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

   
                  (  นายด ารงค์  ภตูิภทัร์  ) 
                             กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  


