
 

 

ที่ สกอ.  040/2561       
      30   เมษายน   2561  
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่  บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนยีริง จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มกีารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 เมื่อวนัท่ี  30 เมษายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ   ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม  ชัน้ 3  โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  
เลขที่ 296  ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร    
   ทัง้นี ้  ขณะที่ประธานที่ประชมุได้ด าเนินการกลา่วเปิดการประชมุเมื่อเวลา 13.38 น.  ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชมุจ านวน  2,601  ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้  82,138,042,340  หุ้น  คดิเป็นร้อยละ 40.3445 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจ านวน  203,591,502,350 หุ้น   โดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้
ดงันี ้
 
1. รับรองรายงานการประชมุให้ความเห็นชอบและให้สตัยาบนัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อ
วนัท่ี  20  ตลุาคม  2560 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้
 -   เห็นด้วย 85,572,564,345 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    98.7247 
 -   ไมเ่ห็นด้วย          1,105,375,900   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      1.2752 
      รวม  86,677,940,245 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสยีง        69,847,144 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
2. ส าหรับวาระพิจารณางบดลุ และงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   บริษัทฯ ได้ขอ
ถอนวาระนีอ้อกไปก่อน เนื่องจากก าลงัอยูร่ะหวา่งการจดัท าของผู้สอบบญัชี ซึง่ยงัไมแ่ล้วเสร็จ    หากผู้สอบบญัชีได้
จดัท าและท าการตรวจสอบบญัชีงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แล้วเสร็จ  บริษัทฯ  
จะรีบน าเรียนเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในโอกาสตอ่ไป 
 
3. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 



 

 

 
4. อนมุตัิแตง่ตัง้ให้ (1) นายสมคดิ เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 หรือ (2) นางสาวกญัญาณฐั 
ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6549 หรือ (3) นายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
6624  หรือ (4) นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6977 หรือ (5) นายนรินทร์ จรูะมงคล ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8593 แหง่บริษัท แกรนท์ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ โดย
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจ าปี 2560  ในวงเงินไมเ่กิน  
7,500,000 บาท ( เจ็ดล้านห้าแสนบาท )   ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 -   เห็นด้วย 89,433,789,739 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    82.2618 
 -   ไมเ่ห็นด้วย        19,284,678,067   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    17.7381 
      รวม              108,718,467,806 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสยีง           4,154,764 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสยี          25,104,610 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
5. อนมุตัิแตง่ตัง้ให้ (1) นายสมคดิ เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 หรือ (2) นางสาวกญัญาณฐั 
ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6549 หรือ (3) นายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
6624  หรือ (4) นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6977 หรือ (5) นายนรินทร์ จรูะมงคล ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8593 แหง่บริษัท แกรนท์ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ โดย
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทในเครือของบริษัท ประจ าปี 2561  ในวงเงินไมเ่กิน  
7,500,000 บาท ( เจ็ดล้านห้าแสนบาท )   ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 -   เห็นด้วย 89,976,029,205 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    82.7910 
 -   ไมเ่ห็นด้วย        18,702,461,961   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    17.2089 
      รวม              108,678,491,166 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสยีง           4,154,764 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสยี          65,081,250 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 



 

 

6.  อนมุตัิเลอืกตัง้ให้กรรมการผู้ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ในครัง้นี ้จ านวน  3 ทา่น   ซึง่ได้แก่ 
(1) นายเมธา  ธรรมวิหาร ,  (2)  นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ    และ    (3) นายสนัตชิยั  เตยีวสมบรูณ์กิจ    กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่กรรมการตามเดิมตอ่ไปอีกวาระหนึง่  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 (1) นายเมธา  ธรรมวิหาร 
 -   เห็นด้วย 80,298,566,385 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    74.0500 
 -   ไมเ่ห็นด้วย        28,139,723,481   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    25.9499 
      รวม              108,438,289,866 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสยีง       309,537,314 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสยี                         0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(2) นายพงศ์กวิน  จงึรุ่งเรืองกิจ 

 -   เห็นด้วย 88,820,728,318 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    81.9043 
 -   ไมเ่ห็นด้วย        19,623,766,473   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    18.0956 
      รวม              108,444,494,791 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสยีง       303,332,389 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสยี                         0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
(3) นายสนัติชยั  เตียวสมบรูณ์กิจ 

 -   เห็นด้วย 80,444,573,814 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    74.1804 
 -   ไมเ่ห็นด้วย        27,999,920,977   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    25.8195 
      รวม             108,444,494,791 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสยีง      303,332,389 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
7. อนมุตัิการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ  กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561   
ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาท) ตอ่ปี  ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 



 

 

 -   เห็นด้วย 89,430,677,363 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ    82.2358 
 -   ไมเ่ห็นด้วย        19,282,831,122   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    17.7314 
 -   งดออกเสยีง        35,538,657 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.0326   

-   บตัรเสยี                        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ          -     
     รวม              108,749,047,142 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 2,865 ราย   
นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 108,749,197,142 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  53.4154  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด      

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วปิดการประชมุ เมื่อเวลา 16.35 น.   
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

   
             (  นายพงศ์กวิน  จงึรุ่งเรืองกิจ  ) 
              ประธานกรรมการ และ  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  


