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      รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท อนิเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี  25  เมษายน  2559   เวลา  14.00 น.    ณ ห้องเพลนารีฮอล์ 1    ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

ท้ังนี้  ขณะท่ีประธานท่ีประชุมได้ด าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.32  น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา
ประชุมจ านวน 1,002  ราย    นับเป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น  71,988,890,270  หุ้น    คิดเป็นร้อยละ  35.3936 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ท้ังหมดจ านวน 203,395,421,250  หุ้น    
 
เริ่มการประชุม 

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา  14.32  น. และได้แนะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อ

ผู้ถือหุ้น  ดังนี้  
กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในครั้งนี้   
1. ร้อยโทสมศักดิ์  ยมะสมิต  กรรมการ และประธานกิตติมศักดิ์ 
2. ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
3. นางสัณห์จุฑา  วิชชาวุธ  รองประธานกรรมการ  และ ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายสุธี  ผ่องไพบูลย์   กรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. ร้อยโท ดร. สุพรชัย  ศิริโวหาร  กรรมการ   กรรมการตรวจสอบ  และ 
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 6. นายประเจิด  สุขแก้ว  กรรมการ  และกรรมการตรวจสอบ 
 7. ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม  กรรมการ  และ 
      ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 8. นายเมธา  ธรรมวิหาร  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 9. ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และรองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2
            

นอกจากน้ี ประธานท่ีประชุม ยังได้แนะน าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ   ท่ีมาเข้าร่วมประชุมในวันน้ีให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ด้วย  ดังนี ้

1. นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ  1 
2. นายสมชาย  เลิศวิเศษธีรกุล  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 3 
3. นายเอกกมล  เอมระดี   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4  
4. นายสุรภูมิ  สมหวังธนโรจน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านักงานบริหารเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
5. นางนฤมล  ฉัตรตะวัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ด้านบัญชี 
6. นายชาญไชย  เข็มวิเชียร  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ด้านบริหารโรงงาน 
7. นายกิตตน์พัทธ  สิระธนเศรษฐ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส  ด้านพัฒนาธุรกิจ 
8. นางสาวดวงใจ  นิลพันธุ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส  ฝ่าย ICT 
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9. นายวารินทร์  มาศชาย  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ด้านวิศวกรระบบ 
10. นายสมชัย  วุฒิศาสตร์  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
11. นางรสสุคนธ์  ชูผลา   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
12. นายธีรภัทร์  สีเลื่อม   ผู้อ านวยการฝ่ายระบบสารสนเทศ 
 
ประธานท่ีประชุมได้เรียนต่อท่ีประชุมว่า  คุณมะลิวรรณ  พาหุวัฒนกร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท  เอ็นพีเอส สยาม  

สอบบัญชี จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ  ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าท่ีของตนเอง   
คือ คุณกมลทรรศน์  จิตการค้า มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย  

พร้อมกันน้ี ประธานท่ีประชุมยังได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า   เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม 
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ     บริษัทฯได้เชิญตัวแทนจากส านักงานทนายความ บริษัท เอส. เค. แอนด์ พาร์ทเนอร์ส  
ทนายความ จ ากัด คือ คุณภูวเดช  จิตรแก้ว  มาท าหน้าท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระ  หรือ Inspector  เพื่อท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้  

ต่อจากน้ัน ประธานท่ีประชุมได้ขอให้นายเอกกมล  เอมระดี  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4 ของบริษัทฯ  
กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน      

นายเอกกมล   เอมระดี   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 4    ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ 
ตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งใน 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น        นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2559 ในครั้งนี้ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบโดยวิธีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
แล้วน้ัน  บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวลงในเวบไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี  
www.iec.co.th  เป็นการล่วงหน้าแล้ว  โดยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 น้ัน  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ 
ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม  2559 ท่ีผ่านมา  ท้ังนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนผู้สนใจทุกท่านได้รับทราบโดยท่ัวไปได้อีกทางหน่ึงด้วย       

และส าหรับการประชุมในครั้งนี้  บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และ 
ประสบการณ์ด้านระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นน าต่าง ๆ  หลายบริษัทใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  มาเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการรับลงทะเบียนเข้าประชุม  และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
ให้แก่บริษัทฯ ด้วย     ท้ังนี้ เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องแม่นย า และรวดเร็ว 

พร้อมกันน้ียังได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า   บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายล าดับท่ี 10. ของหนังสือเชิญประชุม
ดังกล่าว และนายเอกกมล  เอมระดี  ยังได้เรียนชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษัทฯ  ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงท่ีเข้ามาลงทะเบียนประชุม   โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระน้ัน  ตาม
ข้อบังคับของบริษัทในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง    ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี 
ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง    ให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละ
วาระ เมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ชูมือขึ้น  โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคน
น้ัน    กรณีท่ีไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนน้ัน ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ   จากน้ันก็จะท าการ
ประมวลผลคะแนน   โดยบริษัทฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบด้วย  หรืองดออกเสียง  หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีมา
ประชุมในช่วงวาระน้ัน ๆ   ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ัน ๆ  และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบในแต่ละวาระ  

http://www.iec.co.th/
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กับท้ังนายเอกกมล  เอมระดี   ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นข้อหมายเหตุให้แก่ท่ีประชุมว่า   ส าหรับในวาระที่ 6  อันเป็น
วาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   ซึ่งมีกรรมการท่ีต้องพ้นจากวาระในปีน้ีมีจ านวน 3 คน  และบริษัทฯ 
เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ท้ัง 3 คน   และรวมทั้งในวาระที่ 7 เรื่องการเลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่
เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน น้ัน  บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคน
ได้    เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว  ประธานท่ีประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละ
คนในวาระนี้ให้ท่ีประชุมได้ทราบต่อไป         ดังนั้น  เฉพาะในวาระที่ 6 และ วาระท่ี 7 เท่านั้น    บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน
ของผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาประชุม   ทั้งที่ลงคะแนน  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    หรือ   งดออกเสียง ก็ตาม   ท้ังน้ีเพื่อเป็นการปฏิบัติ
ตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. ผู้มาประชุมท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียง
หลังจากท่ีได้รับฟังค าชี้แจงหรือค าอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  

ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  หรือ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ก าหนดการออกเสียงไว้
ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเน่ืองจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะก าหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีท่ีผู้มอบฉันทะ
ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามท่ีเห็นสมควร
เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ 
โดยในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระน้ัน  จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที 

โดยประมาณ    ท้ังนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทด้วย  
อน่ึงหากต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุมอาจขออนุญาตท่ีประชุมแจ้งผล

คะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ  ภายหลังในวาระถัดไปก็ได้ 
 ท้ังนี้ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งบัตรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ได้กาเครื่องหมายใด ๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้น
ท่านน้ัน  ออกเสียงลงคะแนน  เห็นด้วย กับวาระนั้น ๆ 
 หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้ว
เสร็จ  บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 
เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมน้ัน ๆ ไว้ด้วย  
 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทไว้  ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผูร้ับมอบ
ฉันทะออกเสียงเห็นด้วย 

และในกรณีท่ีมีการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเน้ือหาการพิจารณาในวาระใดวาระหน่ึงแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิม
ของคณะกรรมการบริษัท ประธานท่ีประชุมจะต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาประชุมว่าเห็นชอบท่ีจะพิจารณาเน้ือหา
ท่ีแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น  แต่หากว่าไม่สามารถ
ประเมินและตัดสินกันด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บัตรลงคะแนนพิเศษซึ่งได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบัตรลงคะแนนแล้ว  ท่านท่ีไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท   เพื่อน า ไปหักจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมาก
เป็นเกณฑ์ตัดสินต่อไป 

ท้ังน้ี  ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นส าหรับวาระท่ีมีการ เปลี่ยนแปลงเน้ือหาน้ัน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่ีอยู่ร่วม
ประชุม ณ ขณะน้ัน สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมติของตนตามท่ีท่านจะเห็นสมควรได้ทุกประการ     แต่ถ้าหาก ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ รายใดได้ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จใน
วาระที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการน้ัน ๆ ได้   บริษัทฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมย์เดิมท่ีผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ท่าน
น้ันได้ลงคะแนนเสียงให้ไว้แก่บริษัทฯ ท้ังที่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง  ก็ตาม เป็นเกณฑ์    

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากท่ีการประชุมได้เริ่มด าเนินการไปแล้วระยะหน่ึง  คะแนนเสียง
ของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมท่ีได้พิจารณาและลงมติไปแล้วก่อนหน้าเวลาท่ีท่านเข้าประชุม   ท่านจะมีสิทธิ
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ลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชุมท่ียังคงเหลืออยู่เท่าน้ัน 
ท้ังนี้  นายเอกกมล  เอมระดี    ยังได้เรียนชี้แจงต่อท่ีประชุมต่อไปอีกว่า  หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะท าการ

ซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระก็ดี   บริษัทฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ
มอบฉันทะท่ีมาประชุมท่ีมีความประสงค์จะซักถามน้ัน  โดยขอให้ผู้ท่ีจะท าการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ของตนเอง 
และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด   เพื่อบริษัทฯ  จะได้ท า
การชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลส าหรับการประชุมในครั้งน้ีได้อย่างถูกต้อง  อันเป็นแนวทางปฏิบัติท่ี
เป็นมาตรฐานโดยท่ัวไปต่อไป   

และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้  มีจ านวนวาระการประชุมตามปกติจ านวนท้ังสิ้น 14 วาระ  ส่วนในวาระท่ี 15 เป็นวาระ
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ   ในการน้ีท่ีประชุมต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  เว้น
แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

ท้ังน้ี  เมื่อท่ีประชุมได้ด าเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว    หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะมี
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้ค าเสนอแนะต่อบริษัทฯ ในวาระที่ 15 น้ีได้    เว้นแต่เรื่องที่ผู้ถือหุ้นจะน าเสนอน้ัน  เป็นเรื่องท่ี
จะต้องน าให้ท่ีประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นเพิ่มเติมนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  อันเป็นในลักษณะของการเพิ่มวาระ
ขึ้นมาใหม่อีกวาระหน่ึงตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และลงมติออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องอื่นน้ัน   ก็จะต้องขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535   
โดยจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน  ดังนี้  

(1) ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดลงคะแนนเสียง 
รับรองในการท่ีจะขอให้พิจารณาเรื่องที่จะน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้ 

(2)  และเมื่อผ่านขั้นตอนท่ี  (1)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ท่ีประชุมจึงจะออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ 
ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องนั้น ๆ ได้   

อน่ึง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  เป็นดังนี้    
- ในวาระที่ 1  และ  ในวาระที่ 3  จนถึงในวาระที่ 7    น้ัน  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์    
- ในวาระที่  2  เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่าน้ัน  ในวารท่ี 2 น้ี จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน 
- ในวาระที่  8 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์       
- ในวาระที่ 9 จนถึงในวาระที่ 14  ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์  
ต่อจากน้ัน ประธานท่ีประชุมจึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม   ดังนี ้  

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที ่14 ธันวาคม 2558   

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม    ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2558  เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2558    โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558     ท่ีได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมน้ันถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2558   ตามท่ีเสนอมาทุก
ประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 
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-   เห็นด้วย 73,517,561,568 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100 
 -   ไม่เห็นด้วย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 -   งดออกเสียง        12,056,252   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     -  
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2   ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษทั และบริษัทย่อยในรอบปี   ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นทุกท่านแล้ว  และผู้ด าเนินการประชุมได้น าเสนอและฉายภาพ (Presentation)  ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจาณาดูไปพร้อมเพรียงกัน  
กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทและบริษัทย่อยมี    

 สินทรัพย์รวม ปี  2558  จ านวน 4,498 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2557จ านวน 3,891 ล้านบาท  มีจ านวน 
เพิ่มขึ้น 607 ล้านบาท หรือ 15.60 %  

 หน้ีสินรวม ปี 2558 จ านวน  1,119 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 จ านวน 1,031 ล้านบาท มีจ านวนเพิ่มขึ้น   
88  ล้านบาท หรือ  8.54 %  

 รายได้รวม ปี 2558 จ านวน  608 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 จ านวน 512 ล้านบาท มีจ านวนเพิ่มขึ้น 96   
ล้านบาท  หรือ  18.75 % 

ท้ังนี้  ในปี 2558 บริษัทฯ  และ บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการและรายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อ
ไฟฟ้า  จ านวนเงิน 442.07  ล้านบาท   เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว 2557 มีจ านวนเงิน 459.69  ล้านบาท   ลดลงจ านวนเงิน  17.62 ล้าน
บาท   หรือคิดเป็น 3.83 %    มีสาเหตุเนื่องมาจากในปี  2558   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจกลุ่มพลังงาน 
213.31  ล้านบาท  ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศลดลง 230.93  ล้านบาท   

 ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2558 จ านวน  660 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี 2557  จ านวน 528 ล้านบาท  มีจ านวนเพิ่มขึ้น   
132  ล้านบาท หรือ 25.00 % 

ท้ังนี้ ในปี 2558  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน  72.95 ล้านบาท  หรือ
คิดเป็น 33.65 %    เป็นผลสืบเนื่องมาจากมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรเพิ่มขึ้นจากการมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  และมีค่าใช้จ่ายในช่วงที่ 
หยุดผลิตเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร   

 ท้ังนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีผลประกอบการก าไร (ขาดทุน)สุทธิ     ส าหรับปี 2558  มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของ 
บริษัทฯจ านวน  0.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557  มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯจ านวน  13.41  ล้านบาท      โดยมีผลก าไร
ลดลงจ านวน  13.27  ล้านบาท หรือ 98.96 %   

 ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  หรืองบเดี่ยว น้ัน   บริษัทฯ  มีผลก าไรส าหรับปี 2558  จ านวนเงิน  
25.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว 2557 มีผลก าไร 22.34 ล้านบาท โดยมีผลก าไรเพิ่มขึ้น 3.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.03 % 
 ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้เป็นเพียงวาระรับทราบเท่าน้ัน วาระนี้จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน 

นายอดิเรก  พิพัฒน์ปัทมา   อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ได้แสดงความคิดเห็นและ
ได้สอบถามต่อท่ีประชุมว่า  เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2557    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ  ลงทุนบางส่วนในโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชีวมวล และ Plastic  Recycling  บริเวณพื้นท่ีอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ในวงเงินท้ังสิ้น 172.50 
ล้านบาท  และก็ได้พบว่าบริษัทฯ ได้มีการใช้จ่ายเงินลงทุนในโครงการน้ีไปแล้วเป็นเงินประมาณ  156.22 ล้านบาท   และเมื่อผ่านมา
ได้ประมาณครึ่งปี  คือเมื่อประมาณวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ยกเลิกการลงทุนโครงการดังกล่าว
ท้ังหมด   โดยแจ้งว่าเหตุยกเลิกเน่ืองจากถ้าจะท าต่อจะมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  850 ล้านบาท  และบริษัทฯ มีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องลงทุนในโครงการอื่นเป็นการเร่งด่วนก่อน  บริษัทฯ จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการลงทุนดังกล่าว คงเหลือเฉพาะการจัดหาท่ีดิน
เพื่อพัฒนาและน าไปขายต่อเท่าน้ัน     โดยบริษัทฯ คาดว่าจะขายท่ีดินท่ีน ามาพัฒนาน้ันให้ได้ภายใน 1 ปี  นับแต่วันท่ีลงทุนซื้อท่ีดิน
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เข้ามา      ดังนั้น    จึงขอสอบถาม ใน 3 ประเด็นดังน้ี  ประเด็นท่ี 1.  มีข้อผิดพลาดอย่างไรเกิดขึ้นจึงท าให้บริษัทฯ  ถึงจ าเป็นต้อง
ยกเลิกโครงการดังกล่าว   ประเด็นท่ี 2.  ในการพิจารณาโครงการ  ในเบื้องต้นบริษัทฯ  ไม่ได้ค านวณค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น
ให้รอบคอบหรือไม่อย่างไร    3.  ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรท่ีจะขายท่ีดินแปลงที่ซื้อมาดังกล่าวน้ีได้  และจะขายท่ีดินได้ในราคา
เท่าใด  

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนชี้แจงว่า  ในประเด็นท่ี 1. และ 2. น้ัน  ขอเรียนว่า ในช่วงเหตุการณ์ ณ 
ขณะนั้น คือช่วงเดือนธันวาคม 2557   ทางรัฐบาลก าลังมีนโยบายเปลี่ยนผ่านระบบ Adder   มาเป็น  ระบบ Feed in Tariff (FiT)  
และมีแนวโน้มว่าประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 รัฐบาลจะประกาศการน าระบบ FiT และออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวมาใช้อย่างเป็นทางการ       แต่กลับปรากฎว่าในช่วงปี 2558   รัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
( สกพ. ) ก็ไม่ได้มีการออกใบอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้าออกมาเลย   ท าให้บริษัทฯ ต้องกลับมาพิจารณาทบทวนและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ตลอดจนวิเคราะห์การลงทุนในกิจการโครงการของบริษัทฯ   บริษัทฯ  จึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการดังกล่าว   และมุ่งแนวทางการลงทุนมาทางด้านการผลิตพลาสติกรีไซเคิลท่ีจังหวัดระยองแทน  
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตการผลิตและขายพลังงานพลังงานไฟฟ้าต่อ สกพ.  คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงจ าเป็นต้องตัดสินใจยกเลิก
โครงการดังกล่าว      ส่วนในประเด็นท่ี 3. น้ัน  ขอเรียนว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจ านวนประมาณ  156.22 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือจัดหาท่ีดินโครงการ  โดยเมื่อไม่นานมาน้ี ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการและมีความสนใจท่ีจะเข้ามาตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย
ในท่ีดินโครงการดังกล่าว  ซึ่งจะเป็นข้อดี และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของที่ดินโครงการ  และท่ีผ่านมา ก็ได้มีผู้ให้ความสนใจบาง
รายท่ีเสนอเข้ามาจะขอซื้อที่ดิน    

นายอดิเรก  พิพัฒน์ปัทมา  อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานก าไรเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ซึ่งยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจ
เท่าท่ีควร   จึงขอให้บริษัทฯ  โดยท่านประธานกรรมการได้แสดงวิสัยทัศน์พอสังเขปเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานในอนาคตของปี 
2559  ว่า จะขับเคลื่อนธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ไปในแนวทางใด   

 ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนชี้แจงว่า ในช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหากับแผนการ
ด าเนินงานกับโรงไฟฟ้าท่ีจังหวัดสระแก้ว  และ ท่ีหาดใหญ่   แต่ ณ ปัจจุบันน้ี โรงไฟฟ้าท้ัง 2 แห่งดังกล่าว  ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
และก าลังผลิตเพิ่มมากขึ้นท าให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นเป็นล าดับ   กอปรกับโรงไฟฟ้าท่ีหาดใหญ่ มีกลุ่มนักลงทุนยูนาน 
ประเทศจีน ได้ให้ความสนใจท่ีจะเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ      และอกีท้ังกิจการผลิตพลาสติกรีไซเคิลท่ีจังหวัดระยองของบริษัทฯ  
ทางราชการได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ให้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  และได้ผ่านกระบวนการ Test Run ได้ผลเป็นท่ี
น่าพอใจ  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญอีกโครงการหน่ึงที่จะท ารายได้ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว 

ผู้ถือหุ้นผู้หญิงท่านหน่ึง  ได้แสดงความคิดเห็นว่า  โครงการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่    อยากเสนอ
ให้บริษัทฯ  หาโครงการท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และใช้เงินลงทุนไม่สูง กับท้ังสามารถเก็บรายได้ได้เร็ว  อย่างเช่น โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น 

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช   ประธานท่ีประชุม ได้เรียนชี้แจงว่า  โครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย  เห็นว่าไม่
ค่อยจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเท่าใดนัก  เนื่องจากมีตัวเลขของเปอร์เซ็นต์ IRR  ค่อนข้างต่ า กอปรกับแนวนโยบายของรัฐท่ีจะให้
การสนับสนุนการท าธุรกิจผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานจากด้านอื่น ๆ     บรษิัทฯ  จึงได้หันมาท า
ทางด้านธุรกิจผลิตพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของ IRR  ท่ีสูงกว่า   และได้ผลตอบแทนท่ีรวดเร็วกว่า 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่รายงาน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558    ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

จากผู้สอบบัญชีแล้ว 
ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม      ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และ

บัญชีก าไรขาดทุน ประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558   ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   โดยนางสาวมะลิ
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วรรณ  พาหุวัฒนกร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4701  แห่ง บริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี  จ ากัด   และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านแล้ว 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

นายสุรสิทธิ์  ศรัณย์วรนาถ  ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่น    ได้แสดงความคิดเห็นว่าต่อท่ีประชุมว่า  ใน
ปี 2558  ท่ีผ่านมา มีรายการงานระหว่างก่อสร้างประมาณ 1,500 ล้านบาท    และในปีก่อนหน้าน้ัน (ปี 2557)  มีการปันส่วนต้นทุน
ทางการเงินประมาณหลายสิบล้านบาท   แต่ในปี 2558 กลับไม่มีตัวเลขการปันส่วนทางการเงินแต่อย่างใด  จึงขอสอบถามว่าผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ  ว่าเหตุใดปี 2558  จึงไม่มีการปันส่วนต้นทุนทางการเงิน      และ  ได้แสดงความคิดเห็นว่าปี 2558 มีการปรับ
ประมาณการด้อยค่า   จึงขอสอบถามว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯ  มีการตั้งด้อยค่าในเรื่องใดบ้าง   และ มีโครงการใดบ้างท่ีได้ หรือ จะได้มี
การปรับปรุงประมาณการด้อยค่า 

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์  กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้เรียนชี้แจงว่า ในแต่ละไตรมาสในการสอบบัญชีทุก
ครั้ง  ทางฝ่ายจัดการบริษัทฯ  จะประสานงานการติดต่อกับผู้สอบบัญชีในรูปแบบของบัญชีอย่างใกล้ชิด ในเรื่องของการตั้งด้อยค่า 
บริษัทฯ จะพิจารณาว่าอะไรท่ีเห็นสมควรจะตั้งด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีเป็นหลัก   และบริษัทจะด าเนินการตามท่ีผู้สอบบัญชี
พิจารณาตามมาตรฐานบัญชีดังกล่าว 

นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวัฒนกร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ได้เรียนชี้แจงว่าท่ีปี 2558  ไม่มีการปันส่วนต้นทุนทางการเงิน
เนื่องจาก ในปีดังกล่าวไม่มีการ Cap ตัวดอกเบี้ย สาเหตุมาจาก โครงการต่าง ๆ ของบริษัทลูกได้ด าเนินโครงการเสร็จแล้ว ฉะน้ันใน
เรื่องของดอกเบี้ยจึงไม่มีในงบการเงิน   ส่วนการปรับปรุงประมาณการด้อยค่าก็เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
ตามที่เสนอมาทุกประการ        โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 70,043,187,801 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.3037 
 -   ไม่เห็นด้วย  4,230,838,986     เสียง  คิดเป็นร้อยละ    5.6963    
 -   งดออกเสียง       13,518,329 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -      
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช    ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  ถึงแม้ว่า เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา  บริษัทฯ จะมีผลประกอบการก าไรก็ตาม   แต่ด้วยเหตุท่ีว่าเมื่อน าผลประกอบการก าไรสุทธิประจ าปี  2558
ของบริษัทฯ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา หักด้วยส ารองตามกฎหมาย และ หักด้วยส ารองอื่นแล้ว    บริษัทฯ  จะมียอดก าไรสุทธิ
คงเหลือเพียงจ านวน  10,651,592  บาท  ซึ่งมีจ านวนเพียงเล็กน้อย และประกอบกับบริษัทฯ ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเงินท่ีได้
จากการด าเนินงานของบริษัทฯ  ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อไป   จึง
เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่เสนอมาทุกประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 73,860,737,011 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.0539   
 -   ไม่เห็นด้วย             705,438,680    เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.9461         
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 -   งดออกเสียง           190,764,728 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         
    ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559  

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม  ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535  ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี        โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559  ดังนี ้

1) นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4701  หรือ 
2) นายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  7326   
แห่งบริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2559 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2559  พร้อมกับขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบ
บัญชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน  7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท)  ดังปรากฎตามตารางรายละเอียดข้างท้ายน้ี  
ซึ่งบริษัทฯ ได้น าเสนอและฉายภาพตารางข้อมูลน้ีให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมเพรียงกัน 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2558  และ ปี 2559     

ล าดับท่ี ช่ือบริษัท 
 ปี 2559   ปี 2558  เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
 บาท   บาท  บาท % 

            
1 บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด(มหาชน)      2,768,000        2,020,000  748,000 37% 
2 บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด         320,000           200,000  120,000 60% 
3 บริษัท จีเดค จ ากัด         
   - ค่าสอบบัญช ี         753,000           580,000  173,000 30% 
   - ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รบัส่งเสรมิการลงทุน           60,000    60,000   
4 บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จ ากัด         150,000           150,000  0 0% 
5 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากัด         
   - ค่าสอบบัญช ี         420,000           420,000  0 0% 
   - ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รบัส่งเสรมิการลงทุน           90,000             90,000  0 0% 
6 บริษัท ไออีซี แม่ระมาด จ ากัด         
   - ค่าสอบบัญช ี         420,000           420,000  0 0% 
   - ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รบัส่งเสรมิการลงทุน           30,000             30,000  0 0% 
7 บริษัท เอ็นเอฟเอส(2010)  จ ากัด           30,000             30,000  0 0% 
8 E-Contech Management Pte         170,000           170,000  0 0% 
9 บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ ากัด         
   - ค่าสอบบัญช ี         869,000           510,000  359,000 70% 
   - ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รบัส่งเสรมิการลงทุน           30,000    30,000   
            

  รวมเงิน      6,110,000        4,620,000  1,490,000 32% 

  ค่าสอบบัญชีในสิงคโปร์         
  E-Contech Management Pte  ( SGD 9,250)         240,500           240,500  0 0% 
            

  รวมเงินท้ังหมด      6,350,500        4,860,500  1,490,000 31% 
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ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 
นางนฤมล  ฉัตรตะวัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ด้านบัญชี  ได้เรียนชี้แจงว่า  ตามตัวเลขดังกล่าว บริษัทฯ ได้

ประมาณการตัวเลขค่าสอบบัญชีไว้ประมาณ  6 ล้านบาทเศษ   แต่บริษัทฯ จะขอเสนองบประมาณค่าสอบบัญชีไว้ในวงเงินไม่เกิน 7 
ล้านบาท  ท้ังนี้เนื่องจากเพื่อไว้รองรับกิจการต่าง ๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ  รวมทั้งการมีบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย 

นายสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ  ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่น   ได้แสดงความคิดเห็นว่าเน่ืองจากค่าสอบ
บัญชีปี 2559 มีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2558 จ านวนมาก   จึงขอสอบถามประธานกรรมการตรวจสอบว่าค่า
สอบบัญชีของปี2559 มีความเหมาะสมหรือไม่ 

นายสุธี  ผ่องไพบูลย์  กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้เรียนชี้แจงว่า เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ  
และกลุ่มบริษัทฯ มีกิจการท่ีเพิ่มขึ้นจ านวนมาก  จนท าให้ผู้สอบบัญชีต้องมีภาระหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย   กอปรกับในอนาคตคือ
ปี 2559 น้ี มีแนวโน้มท่ีกลุ่มบริษัทฯ  จะมีกิจการ และโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกจ านวนมาก   และเมื่อเทียบกับภาระหน้าท่ี
การงานของผู้สอบบัญชีท่ีจะต้องเพิ่มขึ้นแล้ว   บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรท่ีจะต้องปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นตามภาระหน้าท่ีท่ี
เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วย 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง 
1) นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4701  หรือ 
2) นายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  7326   
แห่งบริษัท  เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2559 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2559  พร้อมกับขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบ
บัญชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน  7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาท)  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ   โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 65,691,720,421 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 87.8781   
 -   ไม่เห็นด้วย   9,061,534,533    เสียง  คิดเป็นร้อยละ 12.1219        
 -   งดออกเสียง        20,260,698 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -       

    ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2    ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 15  ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา    และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้       

โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 
(1) ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช ประธานกรรมการ /  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
(2) นายสุธี  ผ่องไพบูลย์  กรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

/  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 (3) ศ. ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม กรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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บริษัทฯ ขอเรียนเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมท่ีต้องออกตามวาระจ านวน  3  ท่านดังกล่าว   กลับเข้า
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง     เนื่องจากบุคคลทั้ง 3  ท่านน้ี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้  เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ     

ส าหรับในวาระนี้  ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี    
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาประชุม ท้ังท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดยวิธีการและ
หลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้าน้ี  
 อน่ึง  เนื่องจาก  ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ซึ่งท่านเป็นกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และบริษัทฯ เสนอให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงนั้น   ท่าน ดร.ภูษณ  ท่านก็ยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นคนหน่ึงของบริษัทฯ ด้วย  โดยถือหุ้นอยู่จ านวน   
3,682,526,728 หุ้น   คิดเป็น  1.811 %     ของทุนช าระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ   และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี  หรือ  Good Corporate Governance   ท่าน ดร. ภูษณ   ในฐานะผู้ถือหุ้นรายหน่ึง จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้   กล่าวคือ ของดออกเสียง ส าหรับการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว   พนักงานเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  จึงได้เดินเข้าไป
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน   และน ามาประมวลผลคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้
ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ในครั้งน้ี  จ านวน 3 ท่าน  ได้แก่  ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ,  นายสุธี  ผ่องไพบูลย์   และ  ศ. ดร. 
ไพโรจน์  สัตยธรรม      กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง   ตามท่ีเสนอมาทุกประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏ
รายละเอียดดังน้ี 

(1) ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช 
-   เห็นด้วย 66,731,607,372 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.3405 

 -   ไม่เห็นด้วย   4,003,257,319   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   5.6595       
 -   งดออกเสียง   4,038,650,984  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -     
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(2) นายสุธี  ผ่องไพบูลย์ 
-   เห็นด้วย 70,005,443,974 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.0720  

 -   ไม่เห็นด้วย   4,411,442,275    เสียง  คิดเป็นร้อยละ   5.9280 
 -   งดออกเสียง      356,629,426   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -     
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(3) ศ. ดร. ไพโรจน์  สัตยธรรม 
-   เห็นด้วย 69,931,388,050 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.1600   

 -   ไม่เห็นด้วย   4,337,316,970    เสียง  คิดเป็นร้อยละ   5.8400   
 -   งดออกเสียง      504,810,655  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   - 
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก  2 ท่าน จากเดิมที่มีกรรมการจ านวน 9 คน มาเป็น 
กรรมการจ านวน 11 คน 
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2       ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า  

ด้วยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมดจ านวน 9 ท่าน       และเนื่องจากการด าเนินการของบริษัทฯ อันรวมท้ังแผนการด าเนินงานใน
อนาคตของบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯอยู่อย่างต่อเน่ืองเรื่อยมา   บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารกิจการของบริษัทฯดังน้ันจึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2  ท่าน  ซึ่งเป็นกรรมการ 
(กรรมการอิสระ) โดยเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่ 1. ดร. บุษกร 
จารุวชิราธนากุล   และ  2. ศ. ดร. นฤมล  สอาดโฉม   ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ  วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ด้าน
การบริหารงานของกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมท้ัง 2 ท่าน ดังกล่าว  ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  4.  แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นฉบับน้ี  

ส าหรับในวาระนี้  ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาประชุม ท้ังท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดยวิธีการและ
หลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้เป็นไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบแล้วก่อนหน้าน้ี  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว   พนักงานเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  จึงได้เดินเข้าไป
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน   และน ามาประมวลผลคะแนน 

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนชี้แจงว่า  กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมท้ัง 2 ท่านดังกล่าว  เป็นกรรมการ
อิสระ และเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ การบัญชีและการเงิน อันจะท าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็น
อย่างมาก 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
เข้าใหม่เพิ่มเติมอีก  2 ท่าน จากเดิมที่มีกรรมการจ านวน 9 คน มาเป็นกรรมการจ านวน 11 คน   โดยกรรมการเข้าใหม่ท่ีเพิ่มเติม อีก 
2 คน  ซึ่งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้แก่ 1. ดร. บุษกร  จารุวชิราธนากุล  และ  2. ศ. ดร. นฤมล  สอาดโฉม   โดยให้มีผล
นับตั้งแต่วันท่ี  25 เมษายน  2559  เป็นตันไป โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

(1)    ดร. บุษกร  จารุวชิราธนากุล  กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
-   เห็นด้วย 70,423,531,317 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.6793 

 -   ไม่เห็นด้วย   3,957,584,129   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   5.3207       
 -   งดออกเสียง      392,993,001   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -       
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(2)    ศ. ดร. นฤมล  สอาดโฉม   กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
-   เห็นด้วย 65,717,852,343 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 88.5100 

 -   ไม่เห็นด้วย   8,531,224,373   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 11.4900   
 -   งดออกเสียง      525,031,731 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -    
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    และ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ประจ าปี 2559  
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2       ได้เรียนเสนอขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559  ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2559    โดยเห็นสมควรให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบ
แทนกรรมการประจ าปี 2559  ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,500,000 บาท    ท้ังนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการท้ัง  6 ชุด ดังกล่าว  
ได้มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในหน้าท่ี 5 และ หน้าท่ี 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ไว้แล้ว   และได้ถูกแสดง
เป็น Power Point  และถูกฉายขึ้นไปบนเวที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดูไปพร้อมกัน  ดังนี้     

 
ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทนเดิม 

ปี 2551 
อัตราค่าตอบแทน 
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อัตราค่าตอบแทน 
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อัตราค่าตอบแทน 

ปี 2559 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกิตติมศักดิ์ และ  
ประธานกรรมการบริษัท 
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ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
30,000.00 
20,000.00 

 
15,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
หมายเหตุ : 1.  ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / เดือน 

                              2.  ในต าแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น 
2.1  ต าแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มีค่าใช้จ่ายรถยนต์ประจ าต าแหน่ง เดือนละ  
 50,000.00 บาท  
2.2  ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจ าต าแหน่ง 
2.3 ค่าน้ ามันรถตามท่ีจ่ายจริง                 
2.4 ค่าเลี้ยงรับรอง 
 

ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทน
ปกติ 

อัตราค่าตอบแทน 
ปี 2557 

อัตราค่าตอบแทน 
ปี 2558 

อัตราค่าตอบแทน 
ปี 2559 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
20,000.00 
10,000.00 

 
10,000.00 
5,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / เดือน 
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ต าแหน่ง อัตราค่าตอบแทน 

ปี 2557 
อัตราค่าตอบแทน 

ปี 2558 
อัตราค่าตอบแทน 

ปี 2559 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 
15,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
15,000.00 
10,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
15,000.00 
15,000.00 

 
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเบี้ยประชุม / ครั้ง 
 
ท้ังนี้ อัตราการคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดดังกล่าวในปี 2559 ตามตารางข้างต้นน้ัน มีอัตรา

การคิดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแต่ละชุดตามอัตราเดียวกันกับในปี 2558        
แต่เนื่องจาก ในปี 2559  น้ี ได้มีการขอเสนออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 

ท่าน  ตามที่กล่าวไว้ในวาระที่ผ่านมาน้ี  บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องขอเสนอให้ปรับวงเงินค่าตอบแทนจากวงเงินเดิมท่ีใช้ส าหรับในปี 
2558  ในวงเงินไม่เกิน  7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) น้ัน   เป็นวงเงินค่าตอบแทนในวงเงินใหม่ท่ีจะใช้ส าหรับในปี 2559  ในวงเงิน
ไม่เกิน  7,500,000  บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท)   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์  
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติ
ให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ   กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน   และ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประจ าปี 2559   ในวงเงินไม่เกิน  7,500,000  บาท  (เจ็ดล้านห้า
แสนบาท) ต่อปี     ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาทุกประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 66,459,584,847 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 88.8805   
 -   ไม่เห็นด้วย   8,139,273,014   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 10.8851       
 -   งดออกเสียง      175,250,586   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2344 

    ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  2,048,245,850  บาท  เหลือ 2,033,954,212.50 บาท    

แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ 
ออกจ าหน่ายจ านวน  1,429,163,750  หุ้น     
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2     ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ด้วย 

ณ ปัจจุบัน    บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ  เป็นดังนี้   
- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 2,048,245,850 บาท แบ่งเป็น 204,824,585,000  หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.01 

บาท  (หน่ึงสตางค์) 
- โดยเป็นทุนช าระแล้วจ านวน  2,033,954,212.50 บาท  คิดเป็น  203,395,421,250  หุ้น  
- ยังคงเหลือหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายคิดเป็นเงินจ านวน 14,291,637.50 บาท คิดเป็น  1,429,163,750   หุ้น 
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และเนื่องด้วย บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ    แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นท่ี
ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายเหลืออยู่จ านวน 1,429,163,750  หุ้น      ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าการเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจ ากัด จะกระท าได้ต่อเมื่อต้องไม่มีหุ้นท่ียังจ าหน่ายไม่หมด
เหลืออยู่   หากจะด าเนินการเพิ่มทุนบริษัทดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้
ออกจ าหน่ายเสียก่อน   

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ  จึงจ าเป็นจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก  2,048,245,850  บาท  เหลือ 
2,033,954,212.50 บาท   แบ่งออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน  1,429,163,750  หุ้น    จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา     

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 และ มาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  2,048,245,850  บาท  เหลือ 2,033,954,212.50 บาท   แบ่ง
ออกเป็น 203,395,421,250 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท   โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน  
1,429,163,750  หุ้น    โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 71,187,528,019 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 95.1954   
 -   ไม่เห็นด้วย   3,562,890,753   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   4.7645       
 -   งดออกเสียง               30,012,175  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0401     
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ 

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย    
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2        ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า  

สืบเน่ืองมาจากเรื่องในวาระก่อนท่ีเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท    บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้น
ท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่าย เป็นดังนี ้    

“ ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน            2,033,954,212.50   บาท  
  แบ่งออกเป็น                      203,395,421,250   หุ้น          
  มูลค่าหุ้นละ                      0.01   บาท          
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ               203,395,421,250   หุ้น     
  หุ้นบุริมสิทธิ              -ไม่มี-   ” 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่าย    โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

-   เห็นด้วย 71,200,607,868 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 95.2129   
 -   ไม่เห็นด้วย   3,545,447,688   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   4.7411       
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 -   งดออกเสียง               34,375,391   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0460       
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 406,790,842.50 บาท   จากทุนจดทะเบียนเดิม   

2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน  
40,679,084,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) 
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2      ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า  

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จ านวน 406,790,842.50 บาท   จากทุนจดทะเบียน 
เดิม  2,033,954,212.50  บาท   เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 2,440,745,055 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน  
40,679,084,250 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท (หน่ึงสตางค์) 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน คือเพื่อการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นท่ี 2 (IEC -  W2)  จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250 หน่วย    ซึ่งจะได้กล่าวถึงเรื่อง Warrant  ในวาระท่ี 
13 ต่อจากน้ี  ท้ังน้ี โดยจะน าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ IEC – 2  ในแต่ละงวด มาเสริมสภาพคล่อง   รวมทท้ังเป็นเงินทุน
หมุนเวียนให้กับบริษัทฯ ในอนาคต  และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ   จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา     

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 406,790,842.50 บาท     จากทุนจดทะเบียนเดิม   
2,033,954,212.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,440,745,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 40,679,084,250 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท (หน่ึงสตางค์)  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 71,024,311,840 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.9764   
 -   ไม่เห็นด้วย   3,723,751,650    เสียง  คิดเป็นร้อยละ   4.9795       
 -   งดออกเสียง               27,291,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0365 
 -   บัตรเสีย         5,676,457 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0076      
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ 

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท    
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฎิบัติการ 2           ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า 

สืบเน่ืองมาจากเรื่องในวาระก่อนท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท    บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่  เป็นดังนี ้    

 “ ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน         2,440,745,055  บาท  
  แบ่งออกเป็น                        244,074,505,500    หุ้น          
  มูลค่าหุ้นละ                   0.01      บาท          
  โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ                            244,074,505,500     หุ้น     
  หุ้นบุริมสิทธิ          -ไม่มี-   ”  

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 
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ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 71,037,275,796 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 94.9937   
 -   ไม่เหน็ด้วย   3,720,151,650  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   4.9747          
 -   งดออกเสียง               23,603,501    เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0316      
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นท่ี 2   

(IEC – W2)  จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน  5 หุ้น 
สามัญเดิม ต่อ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า  โดยมีอายุ  3 ปี  นับแต่วันออก 
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2       ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า 

ด้วยบริษัทฯ  ได้มีแผนด าเนินงานออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  (Warrant) รุ่นท่ี 2   
(IEC – W2)  จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย     โดยออกและจัดสรรให้แก่  ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน  5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ  1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  (ในกรณีค านวณแล้วมีเศษทศนิยมให้ปัดเศษทศนิยมท้ิง) โดยเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ (IEC-W2) ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า   โดยมีอายุ  3 ปี  นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)   และใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(IEC-W2) บริษัทฯ จะน าเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วย   ท้ังนี้ จะมีอัตรา
การใช้สิทธิแปลงสภาพ เท่ากับ  1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ต่อ  1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  โดยมีราคาแปลง
สภาพ (Exercise Price) เป็นก าหนดราคาตายตัวในแต่ละปี  เป็นดังนี้ 

- ภายในปีท่ี 1 (นับแต่วันออก Warrant  ถึงเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันออก Warrant )  Exercise Price    ท่ีราคา
หุ้น  ละ   0.025  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท ) 

- ภายในปีท่ี 2  ( นับแต่วันพ้นก าหนด 1 ปี   ถึงเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันออก Warrant )  Exercise Price           
ท่ีราคาหุ้น  ละ   0.035  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท ) 

- ภายในปีท่ี 3  ( นับแต่วันพ้นก าหนด 2 ปี   ถึงเมื่อครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันออก Warrant )  Exercise Price          
ท่ีราคาหุ้น  ละ   0.045  บาท  ( ศูนย์จุดศูนย์สี่ห้าบาท )   

โดยก าหนดการแปลงสภาพ (Exercise Period)  เป็นรายไตรมาส  คือทุกสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน  และ 
ธันวาคม ของทุกปี ภายในวันท าการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสนั้น ๆ และรวมทั้งภายในวันท าการสุดท้ายของวันครบก าหนดอายุ 
Warrant ดังกล่าว             

ท้ังนี ้บริษัท จะเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาก าหนดวัน Record Date   เพื่อสทิธิในการมีสิทธิ
ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ในวันท่ี 9 พฤษภาคม  2559    และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ (IEC-W2) ในวันท่ี 10 พฤษภาคม  2559   

ท้ังนี้ บริษัทฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  มีอ านาจ 
ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว   
รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   และการกระท าใด ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการออกและจัดสรรเสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร  ภายใต้กฎ ระเบียบ และประกาศข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  และรวมถึงการด าเนินการ 
ให้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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( รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายล าดับท่ี 6  ของ
หนังสือเชิญประชุม  )   

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551  เป็นเกณฑ์ 

นายสิทธิโชค  บุญวณิชย์  ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า   ส าหรับราคาแปลงสภาพ (Exercise Price)  เมื่อเข้าปีท่ี 3    
ตนเองขอเสนอให้เปลี่ยนจากราคา  0.045 บาท  เป็น ราคา 0.04 บาท   เพื่อท่ีจะได้ช่วยบรรเทาความเสี่ยงให้แก่นักลงทุน หรือ ผู้ถือ
หุ้นท่ีติดราคาซื้อขายหุ้นในราคาท่ีสูง 

นายสุพงษ์  นพินกุล  ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แสดงความเห็นว่า  ตนเองขอเสนอให้เพิ่มจ านวน 
Warrant ให้มากขึ้น  โดยใช้อัตราส่วนการได้รับ Warrant   เป็น 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 Warrant   หรือจะเป็น 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 Warrant  ก็ได ้

นายชัยรัตน์  อรุณเจริญสุข  ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ (Exercise 
Warrant)  มาเป็นหุ้นสามัญ   จะมีผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่ 

ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช  ประธานท่ีประชุม  ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  ในเรื่องของการใช้สิทธิแปลงสภาพ Warrant  มาเป็น
หุ้นสามัญน้ัน  เป็นเรื่องในอนาคตท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจะไปก าหนดหรือพยากรณ์ราคาหุ้นสามัญในอนาคตได้ ซึ่งจะต้องให้มัน
เป็นไปตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น    แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ Warrant ก็ตาม  
บริษัทฯ  ก็ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  เพราะบริษัทฯ ยังมีแหล่งเงินทุนมาจากหลากหลายด้าน 

นายพรเทพ  อิฐโสภณพันธ์  ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายนายสุรัตน์  อิฐโสภณพันธ์  ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตนเองจะ
ขอเสนอให้ลดราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) ในทุกปีท้ัง 3 ปี  โดย ราคาแปลงสภาพ (Exercise Price) เป็น 0.02 บาท   0.03 
บาท   และ 0.04 บาท  ในปีท่ี 1  ปีท่ี 2  และปีท่ี 3  ตามล าดับ 

นางชวนพิศ  ดีเอกนามกูล  ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่าในเรื่องของราคาแปลงสภาพ (Exercise Price)  น้ัน ตนเองเห็น
ว่า สิ่งท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  น าเสนอต่อท่ีประชุมน้ี  คณะกรรมการบริษัทฯ คงจะต้องมีข้อมูล กลั่ นกรอง และมีเหตุผลท่ีสมควร
แล้ว  ดังนั้นตนเองจึงเห็นว่า  ท่ีประชุมน้ีควรจะต้องพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ  ท่ีได้เสนอตัวเลขไว้ต่อท่ีประชุม
ตามหนังสือเชิญประชุม  

นายศักดิ์ชัย  พรปรีชาธนกุล  ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ตนเองเห็นด้วยท่ีประชุมน้ี ควร จะต้องพิจารณาตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไว้ในวาระการประชุมดังกล่าว  

อน่ึง เน่ืองจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  โดยเสียงส่วนใหญ่ มี
ความเห็นตรงกันว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องจ านวน Warrant  และ ราคาการแปลงสภาพ Warrant   ให้เป็นไปตามรายละเอียด 
เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ท่ีได้เสนอให้ท่ีประชุมน้ีได้พิจารณาตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (IEC – W2)  
จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย โดยออกและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน  5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ  1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  ให้ฟรีไม่คิดมูลค่า  โดยมีอายุ  3 ปี  นับแต่วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)    โดยผลการลงคะแนน
เสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 74,565,695,594 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.7120   
 -   ไม่เห็นด้วย      193,963,058   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2594        
 -   งดออกเสียง               21,372,295  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0286       
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น    
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท(หน่ึงสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
(IEC – W2)  
ดร. อรรถวุฒิ  เลาหภักดี  กรรมการ และ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ 2       ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า 

ด้วยเหตุ เนื่องจากในวาระก่อนท่ีจะได้มีการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant) รุ่นท่ี 
2  (IEC – W2)  จ านวนไม่เกิน  40,679,084,250 หน่วย     โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม น้ัน     บริษัทฯ  จึงต้องขอเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ   จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250  หุ้น   มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ  0.01 บาท  (หน่ึงสตางค์)   เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)  น้ันด้วย 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามนัยแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551  เป็นเกณฑ์ 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 40,679,084,250 หุ้น   มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท(หน่ึงสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC – W2)    โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

-   เห็นด้วย 74,752,758,652 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9622   
 -   ไม่เห็นด้วย          6,900,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0092        
 -   งดออกเสียง               21,372,295  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0286   
     ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
 

- ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณา     
  

ท่ีประชุม ได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น 
 

ปิดประชุม เวลา  17.56  น. 
 
หมายเหต ุ      : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  จึงท าให้จ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม       ท้ังน้ีมียอดจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมนับได้จ านวน  
1,138  ราย  นับเป็นจ านวนหุ้นได ้ 74,781,030,947 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  36.7663  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด   

 
 

      ลงชื่อ                                                                  ประธานท่ีประชุม 
                (            ดร. ภูษณ  ปรีย์มาโนช               ) 
           ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 
ลงชื่อ                                                       ผู้บันทึกการประชุม 
                (      นายสมชัย  วุฒิศาสตร์    ) 
                    ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 


