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      รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้งที่ 1/2558 
บริษัท อนิเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ท่ี  14  ธนัวาคม  2558   เวลา  14.00 น.    ณ ห้องบอลรูม    ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ์  เลขท่ี 60 
ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

ทัง้นี ้ ขณะท่ีประธานท่ีประชุมได้ด าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 14.25 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมา
ประชมุจ านวน  983  ราย    นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้  62,347,760,150  หุ้น    คิดเป็นร้อยละ  34.4852 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดจ านวน  180,795,930,000  หุ้น    
 
เร่ิมการประชุม 

ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
ประธานท่ีประชมุ ได้กล่าวเปิดการประชุม เวลา  14.25 น.   และได้แนะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้

ถือหุ้น  ดงันี ้ 
กรรมการท่ีมาร่วมประชมุในครัง้นี ้  
1. ร้อยโทสมศกัดิ ์ ยมะสมิต  กรรมการ และประธานกิตตมิศกัดิ์ 
2. ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
3. นางสณัห์จฑุา  วชิชาวธุ  รองประธานกรรมการ  และ ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายสธีุ  ผ่องไพบลูย์   กรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. ร้อยโท ดร. สพุรชยั  ศริิโวหาร  กรรมการ   กรรมการตรวจสอบ  และ 
     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 6. นายประเจิด  สขุแก้ว  กรรมการ  และกรรมการตรวจสอบ 
 7. ดร. ไพโรจน์  สตัยธรรม  กรรมการ  และ 
      ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 8. นายเมธา  ธรรมวหิาร  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 9. ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตัิการ 2
            

นอกจากนี ้ประธานท่ีประชุม ยงัได้แนะน าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ   ท่ีมาเข้าร่วมประชุมในวนันีใ้ห้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ทราบ
ด้วย  ดงันี ้

1. นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร  1 
2. นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 3 
3. นายเอกกมล  เอมระดี   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 4  
4. นายสรุภมูิ  สมหวงัธนโรจน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านกัประธานกรรมการบริหาร 
5. นางนฤมล  ฉตัรตะวนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ด้านบญัชี 
6. นายชาญไชย  เข็มวเิชียร  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ด้านบริหารโรงงาน 
7. นายกิตตน์พทัธ  สิระธนเศรษฐ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส  ด้านพฒันาธุรกิจ 
8. นางสาวดวงใจ  นิลพนัธุ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส  ฝ่าย ICT 
9. นายสมชยั  วฒุศิาสตร์  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
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10. นางรสสคุนธ์  ชผูลา   ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
11. นายอนสุรณ์  ป่ินกมุภีร์  ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการโรงงาน 
12. นายธีรภทัร์  สีเล่ือม   ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการโรงงาน 
13. นายวารินทร์  มาศชาย  ผู้อ านวยการฝ่ายวศิวกรรมระบบ  

และด าเนินการด้าน Thermal Process 
 
ประธานท่ีประชมุได้เรียนตอ่ท่ีประชุมวา่  บริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากัด  ซึง่เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทฯ  

ได้ให้เกียรตสิ่งเจ้าหน้าท่ีตวัแทนของตนเอง  คือ คณุกมลทรรศน์  จิตการค้า มาเข้าร่วมประชมุในครัง้นีด้้วย  
พร้อมกนันี ้ประธานท่ีประชมุยงัได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบว่า   เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตาม 

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ     บริษัทฯได้เชิญตวัแทนจากส านกังานทนายความ บริษัท เอส. เค. แอนด์ พาร์ทเนอร์ส  
ทนายความ จ ากดั คือ คณุสิริกาญจน์  ห. เพียรเจริญ มาท าหน้าท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระ  หรือ Inspector เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลให้การ 
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส  ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการ 
ประชมุครัง้นี ้ 

ตอ่จากนัน้ ประธานท่ีประชมุได้ขอให้นายเอกกมล  เอมระดี  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 4 ของบริษัทฯ  
กล่าวชีแ้จงเร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนน      

นายเอกกมล   เอมระดี   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 4    ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ 
ตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และแสดงถงึการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ซึง่ใน 
การแจ้งข้อมลูข่าวสารและการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น        นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2558 ในครัง้นีท่ี้ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 
แล้วนัน้  บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุดงักล่าวลงในเวบไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี  
www.iec.co.th  เป็นการล่วงหน้าแล้ว  โดยหนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 นัน้  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญ 
ประชมุผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน  2558 ท่ีผ่านมา  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมลูข่าวสาร 
ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุผู้สนใจทกุทา่นได้รับทราบโดยทัว่ไปได้อีกทางหนึ่งด้วย       

และส าหรับการประชมุในครัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ซึง่มีความเช่ียวชาญ และ 
ประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชัน้น าต่าง ๆ  หลายบริษัทใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  มาเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการรับลงทะเบียนเข้าประชมุ  และการประมวลผลนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระการประชมุ 
ให้แก่บริษัทฯ ด้วย     ทัง้นี ้เพ่ือให้การประชมุด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถกูต้องแม่นย า และรวดเร็ว 

พร้อมกนันีย้งัได้แจ้งให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบวา่   บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวธีิการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน 
ไว้ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นไว้แล้ว  โดยปรากฎอยู่ในหน้าท่ี 37 ถึง หน้าท่ี 39  ของหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าว 
และนายเอกกมล  เอมระดี  ยงัได้เรียนชีแ้จงถงึวธีิปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนวา่ บริษัทฯ  ได้แจกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชมุ   โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนัน้  ตามข้อบงัคบัของ
บริษัทในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทว ิให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง    ซึง่วธีิปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนแบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง    ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เหน็ชอบด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระ เม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแล้ว ให้ชูมือขึน้  โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นคน
นัน้    กรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้ นยกมือจะถือว่าผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ   จากนัน้ก็จะท าการ
ประมวลผลคะแนน   โดยบริษัทฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบด้วย  หรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีมา
ประชุมในช่วงวาระนัน้ ๆ   ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ  และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบในแตล่ะวาระ  

http://www.iec.co.th/
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2. ผู้มาประชุมท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ รับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.  ซึง่มีเง่ือนไขให้ออกเสียง
หลงัจากท่ีได้รับฟังค าชีแ้จงหรือค าอธิบายในแตล่ะวาระแล้ว โดยออกเสียงวธีิการเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  

ส่วนผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ก าหนดการออกเสียงไว้
ล่วงหน้าทกุวาระ ไม่ต้องออกเสียงเน่ืองจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะก าหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีท่ีผู้มอบฉันทะ
ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามท่ีเห็นสมควร
เช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

เม่ือได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ 
โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับทา่นท่ีไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนัน้  จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที 

โดยประมาณ    ทัง้นี ้ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดฟังอาณตัสิญัญาณจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทด้วย  
อนึ่งหากต้องใช้เวลาในการตรวจนบัคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุมอาจขออนญุาตท่ีประชุมแจ้งผล

คะแนนการลงมตใินวาระนัน้ ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปก็ได้ 
 ทัง้นี ้หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใด ส่งบตัรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ได้กาเคร่ืองหมายใด ๆ เลย บริษัทฯ จะถือวา่ ผู้ ถือหุ้น
ทา่นนัน้  ออกเสียงลงคะแนน  เหน็ด้วย กบัวาระนัน้ ๆ 
 หากผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ลงทะเบียนแล้ว แตย่งัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุจนแล้ว
เสร็จ  บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
เพ่ือบนัทกึคะแนนเสียงในวาระการประชมุนัน้ ๆ ไว้ด้วย  
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทไว้  ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะออกเสียงเหน็ด้วย 

และในกรณีท่ีมีการเสนอจากผู้ ถือหุ้นให้เปล่ียนแปลงเนือ้หาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึ่งแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิม
ของคณะกรรมการบริษัท ประธานท่ีประชมุจะต้องขอความยินยอมจากผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาประชมุวา่เห็นชอบท่ีจะพิจารณาเนือ้หา
ท่ีแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้  แต่หากว่าไม่สามารถ
ประเมินและตดัสินกนัด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บตัรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบตัรลงคะแนนแล้ว  ท่านท่ีไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบตัรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท   เพ่ือน าไปหกัจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ตดัสินตอ่ไป 

ทัง้นี ้ ในการลงคะแนนเสียงผู้ ถือหุ้นส าหรับวาระท่ีมีการ เปล่ียนแปลงเนือ้หานัน้ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีอยู่ร่วม
ประชุม ณ ขณะนัน้ สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของตนตามท่ีท่านจะเห็นสมควรได้ทกุประการ     แต่ถ้าหาก ผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้ รับมอบฉันทะ รายใดได้ส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จใน
วาระที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางประการนัน้ ๆ ได้   บริษัทฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมย์เดิมท่ีผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ท่าน
นัน้ได้ลงคะแนนเสียงให้ไว้แก่บริษัทฯ ทัง้ที่เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  หรือ งดออกเสียง  ก็ตาม เป็นเกณฑ์    

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากท่ีการประชุมได้เร่ิมด าเนินการไปแล้วระยะหนึง่  คะแนนเสียง
ของทา่นจะไม่ถกูนบัรวมลงไปในวาระการประชมุที่ได้พิจารณาและลงมตไิปแล้วก่อนหน้าเวลาท่ีทา่นเข้าประชมุ   ทา่นจะมีสิทธิ
ลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชมุที่ยงัคงเหลืออยู่เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ นายเอกกมล  เอมระดี    ยงัได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุตอ่ไปอีกว่า  หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะท าการ
ซกัถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระก็ดี   บริษัทฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาประชุมท่ีมีความประสงค์จะซกัถามนัน้  โดยขอให้ผู้ ท่ีจะท าการซกัถามได้โปรดกรุณาแจ้งช่ือ – นามสกุล ของตนเอง 
และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด   เพ่ือบริษัทฯ  จะได้ท า
การชีแ้จงในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชุมในครัง้นีไ้ด้อย่างถูกต้อง  อนัเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ี
เป็นมาตรฐานโดยทัว่ไปตอ่ไป   
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และเน่ืองจากการประชุมในครัง้นี ้ มีจ านวนวาระการประชุมตามปกติจ านวนทัง้สิน้ 3 วาระ  ส่วนในวาระท่ี 4 เป็นวาระ
พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ   ในการนีท่ี้ประชมุต้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้น
แตท่ี่ประชมุจะมีมตใิห้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

ทัง้นี ้ เม่ือท่ีประชุมได้ด าเนินการประชุม และซกัถามในวาระตามปกติเสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว    หากผู้ ถือหุ้นท่านใดจะมี
ข้อคดิเหน็ หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้ค าเสนอแนะตอ่บริษัทฯ ในวาระท่ี 4 นีไ้ด้    เว้นแต่เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นจะน าเสนอนัน้  เป็นเ ร่ืองท่ี
จะต้องน าให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองอ่ืนเพิ่มเติมนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม  อันเป็นในลักษณะของการเพิ่มวาระ
ขึน้มาใหม่อีกวาระหนึ่งตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ลงมติออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองอ่ืนนัน้   ก็จะต้องขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   
โดยจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขัน้ตอน  ดงันี ้ 

(1) ต้องมีผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดลงคะแนนเสียง 
รับรองในการท่ีจะขอให้พิจารณาเร่ืองที่จะน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชมุได้ 

(2)  และเม่ือผ่านขัน้ตอนท่ี  (1)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ท่ีประชมุจงึจะออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นมตขิองที่ 
ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองนัน้ ๆ ได้  
 อนึง่ ในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในครัง้นี ้  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์  ซึง่เป็นไปตามมาตรา 107(1)  แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535     

ตอ่จากนัน้ ประธานท่ีประชมุจงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ   ดงันี ้  
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ครัง้ใหม่)  เม่ือวันที่  24 พฤษภาคม  2558   

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม    ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 (ครัง้ใหม่)  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2558    โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึง่ปรากฏตามส าเนารายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ครัง้ใหม่)     ท่ีได้จดัส่งให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

- นายพรศกัดิ ์ ฮ้อศริิมานนท์  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ ค าวา่ “RO”  หมายถงึอะไร 
- ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 2  ได้เรียนชีแ้จงวา่  RO    

เป็นค าท่ีใช้ย่อมาจากค าว่า  “Right Offering”   ซึง่หมายถึง การให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ใหม่ของบริษัทฯ  

- นายศกัดิช์ยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ ทราบวา่เม่ือไม่นานมานี ้ทางบริษัทฯ ได้มีการจดัให้ผู้ ถือหุ้นได้ไป 
ดกูิจการและเย่ียมชมโรงงานของบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัระยอง ( Company Visit )  ผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบเลย จึงอยากให้บริษัทฯ 
ได้เชิญชวนผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัทฯ  ได้มีโอกาสที่จะไปเย่ียมชมกิจการในโครงการ Company Visit ในคราวตอ่ๆ ไปด้วย  

- นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 1  ได้เรียนชีแ้จงวา่  ในเร่ืองของ  
Company Visit  นัน้ บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะน าพาผู้ ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ท่ีมีจ านวนมากกว่าสองหม่ืนกว่าราย เดินทางไป 
Company Visit ได้ทัง้หมด   บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องจ ากดัจ านวนของผู้ ถือหุ้น จ านวน 40 คน ท่ีจะไปร่วมโครงการ Company Visit 
กบับริษัทฯ   และท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้ส่ือช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ เช่น เว็บไชต์ของบริษัทฯ  Fanpage ของ IEC และส่ือ
อ่ืน ๆ เป็นช่องทางในการเชิญชวนผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ และได้ใช้วิธีการสุ่มส ารวจ (Random) จากบรรดาผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความสนใจท่ีสมคัร
เข้ามาในช่องทางการส่ือสารตา่ง ๆ ข้างต้นเป็นจ านวนมากพอสมควร 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมนัน้ถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 (ครัง้ใหม่)  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2558   ตามท่ี
เสนอมาทกุประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้



  5 

 
-   เหน็ด้วย 63,843,669,616 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 100  

  -   ไม่เหน็ด้วย                               0 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     0   
  -   งดออกเสียง          1,759,790 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     - 
      ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตใิห้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private  

Placement : PP)  ท่ีเหลืออยู่เดมิทัง้หมดท่ียังไม่ได้จัดสรรจ านวน  24,028,655,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 0.01 บาท (หน่ึงสตางค์)  เพ่ือน าไปจัดรูปแบบการจัดสรรใหม่ 
ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 2    ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า  

ด้วย ณ ปัจจบุนันี ้บริษัทฯ ยงัคงมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ียงัจ าหน่ายไม่ได้อยู่อีกจ านวน  24,028,655,000 หุ้น   ซึง่เป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ท่ีได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ใหม่) เม่ือวนัท่ี  24 พฤษภาคม  2558  ให้จดัสรรเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวนดงักล่าวให้แก่ บคุคลในวงจ ากดั ( Private Placement : PP ) ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี  นัน้      โดย
ในห้วงระยะเวลาในช่วงตัง้แตต้่นปีมาจนถึงปัจจบุนั  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะการลงทนุในภาพรวมของประเทศและใน
แถบภมูิภาคใกล้เคียงยงัอยู่ในภาวะการทรงตวั  จงึท าให้การจดัสรรหุ้นของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรแบบ PP   แตเ่พียงอย่างเดียวภายใต้ 
เง่ือนไขการเสนอขายเดมิยงัไม่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทนุเทา่ท่ีควร  จนมีผลให้บริษัทฯ ยงัไม่สามารถท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จ านวนดงักล่าวออกเสนอขายให้แก่ PP   ได้ มาจนบดันี ้     

ด้วยเหตผุลดงักล่าว   บริษัทฯ จงึขอเสนอให้ยกเลิกการจดัสรรหุ้น PP ท่ีเหลืออยู่เดมิทัง้หมดท่ียงัไม่ได้จดัสรรจ านวน   
24,028,655,000 หุ้น และน าไปจดัสรรใหม่ ตามที่จะกล่าวในวาระถดัไป   ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 
ตอ่ไป 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้ยกเลิกการจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement : PP)  ท่ีเหลืออยู่เดิมทัง้หมดท่ียังไม่ได้จัดสรรจ านวน  
24,028,655,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท  (หนึ่งสตางค์)  เพ่ือน าไปจดัรูปแบบการจัดสรรใหม่ ตามท่ีจะกล่าวในวาระ
ถดัไป  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี ้

-   เหน็ด้วย 64,202,681,776 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9143 
  -   ไม่เหน็ด้วย        55,043,549  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0857 
  -   งดออกเสียง          1,759,790 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -      
      ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตใิห้น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังจัดสรรไม่ได้จ านวน 24,028,655,000 หุ้น    

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ  0.01 บาท (หน่ึงสตางค์)   มาจัดรูปแบบการจัดสรรใหม่  เป็นดังนี ้  
 (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุน  จ านวน   22,599,491,250  หุ้น 

จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ( RO ) ในอตัราส่วน  8 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่   
(กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้)    ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  0.024 บาท / หุ้น  ( ศูนย์จุดศูนย์
สองส่ีบาท / หุ้น )  

(ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออีกจ านวน 1,429,163,750 หุ้น  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในส่วนท่ีเหลือท่ียงัไม่ได้จดัสรรอีกจ านวน 1,429,163,750 หุ้น นัน้ บริษัทฯ จะด าเนิน 
การลดทนุจดทะเบียนในส่วนท่ียงัไม่ได้จดัสรรนี ้พร้อมกนัไปกบัการลดทนุจดทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี 
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เหลือจากการจดัสรรเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามข้อ (ก) ในโอกาสตอ่ไป  
ดร. อรรถวฒุ ิ เลาหภกัดี  กรรมการ  และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบตักิาร 2  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า    

เพ่ือเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ  สามารถระดมทนุได้ตามแผนการเพิ่มทนุท่ีเคยก าหนดไว้ อนัจะยงัมาซึง่ประโยชน์แก่การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ไป  

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในความต้องการระดมเงินทุนเพ่ือน ามาใช้ในกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีวางแผนไว้  
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเหน็สมควรอนมุตัิให้น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลืออยู่เดิมท่ียงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 24,028,655,000 หุ้น   มา
จดัสรรใหม่  ดงันี ้

เพิ่มทนุท่ีเหลืออยู่เดมิที่ยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 24,028,655,000 หุ้น  มาจดัสรรใหม่ ดงันี  ้
(ก) หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  จ านวน   22,599,491,250  หุ้น 

จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ( RO ) ในอตัราส่วน  8 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่    
(กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้)    ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  0.024 บาท / หุ้น ( ศูนย์จุดศูนย์สองส่ีบาท / หุ้น )  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดมิซึง่มีช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ    ดงันี  ้
- ให้ก าหนดวนั Record Date  เพ่ือสทิธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ  ในวนัท่ี  6 มกราคม   2559    
- ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยวธีิปิด

สมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุในวนัท่ี 7  มกราคม  2559  
-  ให้ก าหนดวนัจองซือ้และวนัช าระค่าซือ้หุ้นเพิ่มทนุ   ในวนัจนัทร์ท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559   ถงึวนัศกุร์ท่ี 5 

กมุภาพนัธ์ 2559  ( รวม 5 วนัท าการ )   ตัง้แตเ่วลา  09.00  น.  ถงึ  15.30 น. 
  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุราย  สามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่เกินสิทธิได้ 

กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ดงักล่าวข้างต้นคงเหลือจากการจดัสรรอยู่จ านวนเท่าใด อนัเน่ืองมาจากผู้ ถือหุ้นเดมิสละ
สิทธิหรือใช้สิทธิการจองซือ้ไม่เตม็ตามสดัส่วนของตน   บริษัทฯ  จะน าหุ้นในส่วนท่ีเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ  มาจดัสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดมิท่ีได้แสดงเจตจ านงขอจองซือ้หุ้นเกินสิทธิทกุราย โดยจะค านวณตามสดัส่วนการถือหุ้นไปทีละรอบจนกวา่จะหมดสิน้    
และถ้าหากจนสดุท้ายแล้ว ยงัคงมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น      บริษัทฯ 
ก็จะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนในส่วนท่ียงัจดัสรรไม่ได้ลงในโอกาสตอ่ไป  

ทัง้นี ้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้ พิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ์  วธีิการ และเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออก การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  เช่นการจองซือ้ การลง
นามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุครัง้นี ้  โดยรวมถึงการน าหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และการ
จดทะเบียนตอ่หน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการดงักล่าวได้ 

อนึง่  การจดัสรรและเสนอขายหุ้นทัง้หมดจ านวน  22,599,491,250  หุ้น  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.024 บาท ( ศนูย์จุด
ศูนย์สองส่ีบาทต่อหุ้น) ท่ีจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) นัน้ หากบริษัทฯสามารถจัดสรรและเสนอขายหุ้นจ านวน
ดงักล่าวได้ครบทัง้หมด    บริษัทฯ  คาดว่าน่าจะได้รับเงินจากการขายหุ้นในส่วน RO ดงักล่าวคิดเป็นเงินได้จ านวนประมาณ 542  
ล้านบาทเศษ   โดยบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์จะน าเงินท่ีได้จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุนี ้ไปใช้ส าหรับการด าเนินกิจการในโครงการต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายแบบรายงานการเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีปรากฎอยู่ในหน้าท่ี 25 ถึง 26 ท่ี
ได้แนบน าเสนอมาให้ท่ีประชมุในครัง้นีไ้ด้พิจารณา      

(ข) หุ้นสามญัเพิ่มทนุในส่วนท่ีเหลือท่ียงัไม่ได้จดัสรรอีกจ านวน 1,429,163,750 หุ้น นัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการลด
ทนุจดทะเบียนในส่วนท่ียงัไม่ได้จดัสรรนี ้ พร้อมกนัไปกบัการลดทนุจดทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการจดัสรรเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามข้อ (ก) ในโอกาสตอ่ไป  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 
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- นายฮัง้ใช้  อคัควสักลุ  ผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความเหน็วา่ ในเบือ้งต้นต้องขอแสดงความยินดีกบั IEC  ท่ีในครัง้นีใ้น 
รอบหลายปี  IEC สามารถท่ีจะจดัประชุมผู้ ถือหุ้นได้ในครัง้เดียว อนัเน่ืองมาจากมีองค์ประชุมครบถ้วนตามกฎหมาย   ซึง่ตนเองก็มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์เร่ืองนีแ้ละได้โทรตดิตอ่เชิญชวนผู้ ถือหุ้นท่ีตนเองรู้จกัให้มาร่วมประชุมในครัง้นี ้   และจากการติดต่อเชิญชวน
บรรดาผู้ ถือหุ้นดงักล่าว   ผู้ ถือหุ้นหลายรายได้มีเสียงสะท้อนมายงัตนเพ่ือขอให้น าเรียนมายงัท่ีประชุมว่า    เน่ืองจากสภาวะการณ์
ของการลงทุนซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ขณะนีถู้กผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ หลายด้าน   จึงมีผลท าให้
ภาวะการซือ้ขายหุ้น และราคาหุ้นโดยทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพย์ฯ คอ่นข้างจะเป็นขาลงอยู่จ านวนมาก   และถ้าหากภาวะการณ์อย่าง
นีเ้กิดขึน้ตอ่เน่ืองและยาวนานก็อาจจะต้องส่งผลกระทบตอ่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ RO ของ IEC ท่ีก าหนดไว้ในราคาหุ้นละ 
0.024 บาทตอ่หุ้น   หรือ 2.4 สตางค์ตอ่หุ้น   จะไม่เป็นท่ีสนใจท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้นเดิมของ IEC  เข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ IEC   ใน
ราคาดงักล่าวได้   อนัจะท าให้เกิดผลกระทบท่ีตามมาอีก คือ  IEC  ก็จะไม่สามารถขายหุ้นเพิ่มทนุหรือระดมเงินทนุดงักล่าวเพ่ือมาใช้
ในกิจการ หรือในโครงการต่าง ๆ ท่ีวางแผนเอาไว้ได้ในท่ีสุด   ดงันัน้  จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนี ้เพ่ือขอให้บริษัทฯ  ควรท่ีจะ
ปรับลดราคาการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ของบริษัทฯ   จากเดิมท่ีก าหนดไว้ 0.024 บาทต่อหุ้น (2.4 สตางค์)   มาเป็น  0.02 
บาทตอ่หุ้น (2 สตางค์)  แทน  น่าจะเหมาะสมกวา่   ทัง้นีเ้พ่ือให้โอกาสผู้ ถือหุ้นเดมิในการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีข้องบริษัทฯ    

- นายศกัดิช์ยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่   การเปล่ียนแปลง โดยปรับลดราคาเสนอขาย 
หุ้นดงักล่าวตามท่ีมีผู้ ถือหุ้นบางรายได้เสนอต่อท่ีประชุมนี ้ จะถือเป็นการเพิ่มวาระการประชุมซึง่จะต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือไม่  อย่างไร    

- ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชมุ ได้มอบหมายให้ นายเอกกมล เอมระดี  รองกรรมการผู้อ านวยการ 
ใหญ่ สายปฏิบตัิการ 4    ซึ่งเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบสายงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ     โดยนายเอกกมล  เอมระดี  ได้ชีแ้จงต่อท่ี
ประชุมว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  การพิจารณาตามวาระท่ีคณะกรรมการเสนอในวาระท่ี 3 นี ้ เป็น
การเสนอให้น าหุ้นท่ียงัไม่ได้จดัสรรท่ีเหลืออยู่มาจดัรูปแบบการจดัสรรเสียใหม่ โดยแบ่งเป็น RO   จ านวน  22,599,491,250  หุ้น  
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้เสนอราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ ในอตัรา  0.024 บาทต่อหุ้น   นัน้คือวาระ      แต่ถ้าหากใน
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นว่า  ราคาเสนอขายหุ้นในอตัราดงักล่าวนัน้ มีราคาท่ีสูง หรือต ่าเกินไป    ในท่ีประชุมจะขอเสนอให้ปรับเปล่ีย น
ราคาดงักล่าวใหม่  เช่นนี ้ตนเองเห็นว่าในท่ีประชุมสามารถท าได้   เน่ืองจากเป็นการถกกนัในกรอบของวาระการประชุม   โดยใน
อดีตท่ีผ่านมา บริษัทฯ ก็เคยมีลกัษณะท านองคล้ายคลึงกนักบักรณีนีเ้กิดขึน้  ซึง่บริษัทฯ ก็ได้สอบถามและหารือไปยงันายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว  นายทะเบียนฯ เห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถท าได้ เน่ืองจาก
เป็นการถกกนัในรายละเอียดเนือ้หาภายในของวาระการประชุม  ไม่ได้ออกนอกเหนือไปจากวาระการประชุมแต่อย่างใด      แต่ถ้า
หากมีผู้ ถือหุ้นเสนอขอให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือออกไปจากกรอบของวาระ     ตนเองเห็นว่า  เป็นการเสนอนอกวาระ  ซึง่
ถือเป็นการเสนอวาระใหม่   และการเสนอวาระใหม่นัน้ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั  จะต้องใช้คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ จึงจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองในวาระใหม่นีไ้ด้ 
ตามทีต่นเองได้เรียนชีแ้จงไว้แล้วในเร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนในช่วงแรก           แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีมี
การเสนอจากผู้ ถือหุ้นให้เปล่ียนแปลงเนือ้หาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึง่แตกตา่งไปจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
แต่เนือ้หานัน้ยังอยู่ในกรอบของวาระเดิม   ประธานท่ีประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ ถือหุ้นเสียงข้างมากท่ีมาประชุมว่า
เห็นชอบท่ีจะพิจารณาเนือ้หาท่ีแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่   ถ้าท่ีประชุมเสียงข้างมากมีมติให้เปล่ียนเนือ้หาดงักล่าว   ท่ี
ประชมุนัน้ก็จะต้องน าเนือ้หาใหม่ที่มีมตใิห้เปล่ียนนัน้ ไปให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนอีกครัง้หนึ่งเพ่ือให้มีผลเป็นมติตามกฎหมาย
ตอ่ไป  

- นายภกัดีชยั  อาชาเทวญั  ผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความเหน็วา่  บริษัทฯ ควรจะน าหุ้นจ านวนทัง้หมด  
24,028,655,000 หุ้ น  มาจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (RO) แบบไม่ต้องมีเศษหุ้ นหลงเหลืออยู่ เลย  ไม่ใช่จัดสรรเพียงแค ่
22,599,491,250 หุ้น  และ เหน็วา่ บริษัทฯ ก็ไม่ควรจะรวมพาร์แตอ่ย่างใด  
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- ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชมุ ได้เรียนชีแ้จงวา่  ในกรณีจดัสรรหุ้นจ านวน 22,599,491,250 หุ้น นัน้  
เพ่ือให้การค านวณอตัราส่วนการจดัสรรเป็นตวัเลขท่ีลงตวัในทางคณิตศาสตร์  8 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หุ้ นใหม่  

- นางชวนพิศ  ดีเอกนามกลู  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเหน็วา่  ไม่เหน็ด้วยท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงราคาซือ้ขายหุ้น 
ให้ลดลงตามท่ีผู้ ถือหุ้นบางรายเสนอมา คืออยากให้คงไว้ท่ี 0.024 บาทต่อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไว้เดิม  เพ่ือบริษัทฯ 
จะได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่กิจการได้เตม็ที่  

- นายวจิกัษณ์  เกิดมัน่  ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่  ถ้าราคาการเสนอขายหุ้นเปล่ียนแปลงจะมีผลกระทบตอ่การ 
ลงทนุของบริษัทฯ หรือไม่ 

- ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชมุ ได้เรียนชีแ้จงวา่  คงมีผลกระทบบ้างเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้  แตไ่ม่เป็น 
ผลกระทบอนัเป็นสาเหตหุลกัตอ่การลงทนุในโครงการของบริษัทฯ  แตอ่ย่างใด  

- นางสธุาทพิย์  เตชะชาคริต  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเหน็วา่  เน่ืองจากตนเองได้เข้าไปร่วมดกูิจการในโครงการ  
Company Visit  ท่ีโรงงานท่ีระยองแล้ว  ตนเองเห็นว่า การเพิ่มทนุในคราวนีข้องบริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะน าไปพัฒนาหรือท า
โครงการท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี  โดยความเหน็ส่วนตวัของตนเองจงึเหน็ว่าผู้ ถือหุ้นควรให้การสนบัสนนุ 
 ทัง้นี ้ ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชมุ ได้น าเรียนชีแ้จงอธิบาย พร้อมกบัได้น าเสนอและฉายภาพ (Presentation) 
เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการใช้เงินจากการเพิ่มทนุในกิจการโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ในภาพรวม ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาดไูปโดย
พร้อมเพรียงกนั   

อนึง่ เน่ืองจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีการอภิปราย และแสดงความเห็นกนัอย่างกว้างขวาง   โดยเสียงของผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ 
มีความเหน็ตรงกนัว่า   สถานการณ์ของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยภาพรวมทัว่ไปของตลาดหลกัทรัพย์มีราคาลดลง  หากบริษัทฯ จะ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิในราคาหุ้นละ  0.024 บาท / หุ้น  จะไม่เป็นท่ีสนใจท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้นเดมิเข้าซื อ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหม่ของบริษัทฯ ในราคาดงักล่าว  ซึง่จะท าให้เกิดผลกระทบตอ่การระดมทนุของบริษัทฯ ได้     ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจงึ
เสนอให้บริษัทฯ  ต้องปรับลดราคาการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ลงมาจากเดมิ เพ่ือให้โอกาสผู้ ถือหุ้นเดมิในการเข้าซือ้หุ้นเพิ่ม
ทนุในครัง้นีข้องบริษัทฯ     

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อภิปรายถงึราคาหุ้นท่ีเหมาะสมท่ีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิในครัง้นี ้   จงึได้ข้อยตุใินเบือ้งต้น
เป็นเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นว่า  ให้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  ในราคาหุ้นละ  0.022 
บาท / หุ้น       ทัง้นี ้ ในท่ีประชมุได้มีการให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้มีสิทธิลงคะแนนในเร่ืองของการพิจารณาให้เปล่ียนแปลงราคาเดมิท่ี
คณะกรรมการได้เสนอไว้เดมิได้  โดยบริษัทฯ จะใช้บตัรลงคะแนนพิเศษซึง่ได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านไว้พร้อมกบับตัรลงคะแนนใน
วาระปกตไิว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชมุ  โดยผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงและอธิบายท าความเข้าใจให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้
ทราบวา่ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านน าบตัรลงคะแนนพิเศษท่ีระบวุ่า “หมายเลข 5” มาใช้ในการออกเสียงลงคะแนนในส่วนนี ้โดยผลของการ
ออกเสียงลงคะแนน เป็นดงันี ้ 

-   เหน็ด้วยให้เปล่ียนแปลงราคาเดิม 53,148,984,723 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 83.3101  
 -   ไม่เหน็ด้วย                 6,158,984,049  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   9.6541 
 -   บตัรเสีย       4,488,569,489 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    7.0358   
 -   งดออกเสียง                  592,435,556 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -      
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

      ดังนัน้   บริษัทฯ  จึงได้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จ านวน 22,599,491,250 หุ้น  โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 8 หุ้น

สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.022 บาท / หุ้น  
(ศูนย์จุดศูนย์สองสองบาทต่อหุ้น)   โดยผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงและอธิบายท าความเข้าใจให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้
ทราบวา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านน าบตัรลงคะแนนเสียงในวาระปกต ิ (บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3)  มาใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนในส่วนนี ้เพ่ือให้มีผลเป็นมตขิองผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายตอ่ไปอีกคราวหนึง่  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  จึงมมีติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้น า

หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ียังจัดสรรไม่ได้จ านวน 24,028,655,000 หุ้น   มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ  0.01 บาท (หน่ึงสตางค์)   มา
จัดรูปแบบการจัดสรรใหม่  เป็นดังนี ้  
 (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุน  จ านวน   22,599,491,250  หุ้น 

จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ( RO ) ในอตัราส่วน  8 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่   

(กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้)    ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  0.022 บาท / หุ้น   
( ศูนย์จุดศูนย์สองสองบาท / หุ้น )  

(ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลืออีกจ านวน 1,429,163,750 หุ้น  
หุ้นสามญัเพิ่มทนุในส่วนท่ีเหลือท่ียังไม่ได้จดัสรรอีกจ านวน 1,429,163,750 หุ้น นัน้ บริษัทฯ จะด าเนิน 
การลดทนุจดทะเบียนในส่วนท่ียงัไม่ได้จดัสรรนี ้พร้อมกนัไปกบัการลดทนุจดทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ี 
เหลือจากการจดัสรรเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามข้อ (ก) ในโอกาสตอ่ไป  
โดยหลกัเกณฑ์ รายละเอียด และเง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เสนอมาตามข้างต้น โดยผลการ 

ออกเสียงลงคะแนน  ปรากฏรายละเอียดดังนี ้
-   เหน็ด้วย 64,242,964,649 เสียง     คดิเป็นร้อยละ 99.9055   

 -   ไม่เหน็ด้วย               60,780,278  เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0945        
 -   งดออกเสียง             85,228,890 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   -      

     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 

- ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณา     
  

ท่ีประชมุ ได้ด าเนินการประชมุมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานฯ จงึได้กล่าวปิดการประชมุและกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น 
 

ปิดประชมุ เวลา  16.54   น. 
 
หมายเหต ุ      : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม       ทัง้นีมี้ยอดจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมนับได้จ านวน  
1,042  ราย  นบัเป็นจ านวนหุ้นได้  64,388,973,817   หุ้น   คดิเป็นร้อยละ 35.6142   ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด   

 
 

      ลงช่ือ                                                                  ประธานท่ีประชมุ 
                (            ดร. ภษูณ  ปรีย์มาโนช               ) 
           ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 
ลงช่ือ                                                        ผู้บนัทกึการประชมุ 
                (      นายสมชยั  วฒุศิาสตร์    ) 
                    ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 


