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                                 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่) 
บริษัท อนิเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
 ประชมุเม่ือวนัจนัทร์ท่ี  22  พฤษภาคม  2560   เวลา  14.00 น.    ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ 1    ศนูย์การประชมุแหง่ชาติ
สิริกติิ ์ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

เน่ืองด้วยการประชมุในครัง้นี ้ เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่)  เน่ืองจากในวนัท่ี 27 เมษายน 
2560 ท่ีผ่านมา ซึง่เป็นวนัท่ีจดัให้มีการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 นัน้  มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชมุไม่ครบองค์ประชมุ 
จงึไม่สามารถด าเนินการประชมุได้ตามกฎหมาย   บริษัทฯ จงึได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่) ขึน้ในวนั
จนัทร์ท่ี 22 พฤษภาคม 2560  เวลา 14.00 น. 

ดงันัน้ การประชมุในครัง้นี ้ เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่) ตามมาตรา 103 วรรคสอง แหง่
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ประกอบข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 33  โดยการประชมุในครัง้นีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้อง
ครบองค์ประชมุซึง่เป็นไปตามกฎหมายดงักล่าวข้างต้น 

ส าหรับข้อมลูตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560  ซึง่เป็นวนัท่ีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และรวมถงึการประชุมครัง้ใหม่ในวนันีด้้วย  บริษัทฯ มีจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด 203,451,239,651 หุ้น  

ทัง้นี ้  ขณะที่ประธานท่ีประชมุได้ด าเนินการกล่าวเปิดการประชมุเม่ือเวลา 14.10 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมา
ประชมุจ านวน  739  ราย    นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้  65,399,551,338  หุ้น    คดิเป็นร้อยละ  32.1451  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดจ านวน  203,451,239,651  หุ้น    
 
เร่ิมการประชุม 

พลเอก ดร.กิตตศิกัดิ ์ รัฐประเสริฐ  ประธานกรรมการ    ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
ก่อนท่ีจะเข้าสู่การประชมุ  ประธานท่ีประชมุได้กล่าวแนะน าประวตักิารท างานและประสบการณ์ของตวัเอง เน่ืองด้วยเพิ่ง

ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทเม่ือไม่ก่ีวนัก่อนหน้าวันประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้นี ้ เพ่ือให้ท่ีประชมุได้รับทราบและมัน่ใจได้วา่ประธานกรรมการบริษัทจะขบัเคล่ือนองค์กรนีด้้วยหลกัธรรมาภิบาลที่ดีและค านงึ 
ถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั    หลงัจากนัน้ประธานท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ นางสณัห์จฑุา วชิชาวธุ  รอง
ประธานกรรมการ ได้แจ้งมายงัตนเองว่ามีความประสงค์จะขอถอนตวัจากการท่ีถกูเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองด้วยเหตผุลและความจ าเป็นส่วนตวั   ทัง้นี ้ประธานท่ีประชมุได้กล่าวยกย่อง นางสณัห์จฑุา  
วชิชาวธุ  ตอ่ท่ีประชมุด้วยวา่ ตลอดระยะเวลา 10  ปีท่ีผ่านมา นางสณัห์จฑุา วิชชาวธุ เป็นบุคคลที่ทุม่เทแรงกายแรงใจเพ่ือมุ่งหวงัให้
ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้า เป็นผู้ผลกัดนัให้โครงการด้านพลงังานทางเลือกหลาย ๆ โครงการจนส าเร็จลุ่ล่วงมาจนถงึทกุวนันี ้ 
สมควรท่ีพวกเราควรจะปรบมือเพ่ือแสดงความขอบคณุให้แก่นางสณัห์จฑุา วชิชาวธุ ไว้ ณ โอกาสนีด้้วย     ทัง้นี ้ ผลจากการท่ีนาง
สณัห์จฑุา  วชิชาวธุ   ได้ถอนตวัไม่ขอกลบัเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่นัน้  ท าให้คงเหลือกรรมการบริษัทผู้ ท่ีต้องพ้น
จากต าแหน่งตามวาระเพียงจ านวน  2 ทา่น  คือ 1. ร้อยโทสมศกัดิ ์ยมะสมิต และ 2. ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศิริโวหาร  ท่ีจะถกูเสนอช่ือให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีพ้ิจารณาเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่  ซึง่รายละเอียดในเร่ืองนีจ้ะได้
น าเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตอ่ไปในวาระที่ 4.  ท่ีว่าด้วยเร่ืองการพิจารณาอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ 

จากนัน้ประธานท่ีประชมุ ได้กล่าวเปิดการประชมุเม่ือเวลา  14.10  น. และได้แนะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชมุแต่ละ
ทา่นตอ่ผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้ 
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กรรมการท่ีมาร่วมประชมุในครัง้นี ้
1. พลเอก ดร.กิตตศิกัดิ ์ รัฐประเสริฐ ประธานกรรมการ   
2. ร้อยโทสมศกัดิ ์ ยมะสมิต  กรรมการ และประธานกิตตมิศกัดิ์ 
3. ร้อยโท ดร. สพุรชยั  ศริิโวหาร  กรรมการ และ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
4. ดร. เกษมสนัต์  พิพฒัน์ศริิศกัดิ์  กรรมการ  และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายเมธา  ธรรมวหิาร  กรรมการ   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     และ กรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร. ไพโรจน์  สตัยธรรม  กรรมการ   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
      และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. ดร. มรกต  ศริิวฒันาโรจน์  กรรมการ   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน 

 8. นายณรงค์  องอาจมณีรัตน์  กรรมการ  
           

ในล าดบัถดัไป ประธานท่ีประชมุได้เรียนเชิญและมอบหมายให้ ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศิริโวหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
ได้เป็นผู้ด าเนินการประชมุ  

พร้อมกนันี ้ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ได้เรียนให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือ 
หุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ     บริษัทฯได้เชิญตวัแทนจากส านกังานทนายความ บริษัท  
เอส. เค. แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ทนายความ จ ากดั คือ นายภูวเดช  จิตรแก้ว  มาท าหน้าท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระ  หรือ Inspector   
เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตรวจสอบในการนบั 
คะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ 

ตอ่จากนัน้ ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ได้มอบหมายให้นายเอกกมล  เอมระดี  รองกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย  กล่าวชีแ้จงเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนน      

นายเอกกมล   เอมระดี   รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย    ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ 
ตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และแสดงถงึการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ซึง่ใน 
การแจ้งข้อมลูข่าวสารและการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น        นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่) ในครัง้นีท่ี้ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้รับทราบโดยวธีิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบั 
ของบริษัทแล้วนัน้  บริษัทฯ ยงัได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุดงักล่าวลงในเวบไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี  
www.iec.co.th  เป็นการล่วงหน้าแล้ว  โดยหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่)นัน้  บริษัทฯ ได้เผยแพร่ 
หนงัสือเชิญประชมุผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมลู 
ข่าวสารดงักล่าวให้แก่ผู้ 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 

พร้อมกนันีย้งัได้แจ้งให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบวา่   บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวธีิการปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนน 
ไว้ในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นไว้แล้ว  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายล าดบัท่ี 8. ของหนงัสือเชิญประชมุ
ดงักล่าว และนายเอกกมล  เอมระดี  ยงัได้เรียนชีแ้จงถงึวธีิปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษัทฯ  ได้แจกบตัรลงคะแนนเสียง
ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชมุ  และเพ่ือให้การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นมี
ความชดัเจนและถกูต้องตามแนวทางและหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงท่ีดี บริษัทฯขอความกรุณาผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ

http://www.iec.co.th/
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ฉนัทะทกุท่านได้โปรดเซ็นช่ือของทา่นก ากบัลงในช่องลงช่ือของบตัรลงคะแนนในทกุ ๆ วาระด้วย   ทัง้นี ้ โดยในการลงคะแนนในแต่
ละวาระนัน้  ตามข้อบงัคบัของบริษัทในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทว ิให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง    ซึง่วธีิปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนน
แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง    ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นชอบด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแตล่ะ
วาระ เม่ือได้ลงมตใินใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแล้ว ให้ชมืูอขึน้  โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นคน
นัน้    กรณีท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นยกมือจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ ๆ มีมตเิห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการฯ   จากนัน้ก็จะท าการ
ประมวลผลคะแนน   โดยบริษัทฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เหน็ชอบด้วย  หรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีมา
ประชมุในช่วงวาระนัน้ ๆ   ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วยในวาระนัน้ ๆ  และประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้
รับทราบในแตล่ะวาระ  

กบัทัง้นายเอกกมล  เอมระดี   ยงัได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิเป็นข้อหมายเหตใุห้แก่ท่ีประชมุวา่   ส าหรับในวาระที่ 4  อันเป็น
วาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   ซึง่มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากวาระในปีนีมี้จ านวน 3 คน  และบริษัทฯ 
เสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ทัง้ 3 คน   และรวมทัง้ในวาระที่ 5 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการเพิ่มเตมิ
อีก 1 คน นัน้  บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้    เม่ือได้
มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแตล่ะรายแล้ว  ประธานท่ีประชมุ หรือผู้ ท่ีด าเนินการประชมุจะแจ้งผลการลงคะแนนของ
กรรมการแตล่ะคนในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุได้ทราบตอ่ไป         ดงันัน้  เฉพาะในวาระที่ 4 และ วาระท่ี 5 เท่านัน้    บริษัทฯ จะขอ
เก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ   ทัง้ที่ลงคะแนน  เหน็ด้วย    ไม่เห็นด้วย    หรือ   งดออกเสียง ก็ตาม   ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. ผู้มาประชมุที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  ซึง่มีเง่ือนไขให้ออกเสียง
หลงัจากท่ีได้รับฟังค าชีแ้จงหรือค าอธิบายในแตล่ะวาระแล้ว โดยออกเสียงวธีิการเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง  

ส่วนผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ก าหนดการออกเสียงไว้
ล่วงหน้าทกุวาระ ไม่ต้องออกเสียงเน่ืองจากบริษัทได้บนัทกึคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉนัทะก าหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะ
ไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบไุม่ชดัเจน ก็ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงได้ตามท่ีเห็นสมควร
เช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง   เม่ือได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ หรือผู้ ท่ีด าเนินการประชมุจะแจ้งผล
การลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ 

โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระนัน้  จะใช้เวลาวาระละ 3 นาที 
โดยประมาณ    ทัง้นี ้ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นโปรดฟังอาณตัิสญัญาณจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทด้วย  

อนึง่หากต้องใช้เวลาในการตรวจนบัคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชมุ หรือผู้ ท่ีด าเนินการประชมุอาจขอ
อนญุาตท่ีประชมุแจ้งผลคะแนนการลงมตใินวาระนัน้ 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 ถือหุ้นให้เปล่ียนแปลงเนือ้หาการพิจารณาในวาระใดวาระหนึง่แตกต่างไปจากข้อเสนอเดมิ
ของคณะกรรมการบริษัท ประธานท่ีประชมุจะต้องขอความยินยอมจากผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาประชมุวา่เห็นชอบที่จะพิจารณาเนือ้หา
ท่ีแตกต่างไปจากข้อเสนอเดมิหรือไม่ โดยขอให้ใช้วธีิชมืูอ ทา่นท่ีไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึน้  แตห่ากว่าไม่สามารถ
ประเมินและตดัสินกนัด้วยสายตาได้บริษัทก็จะใช้บตัรลงคะแนนพิเศษซึง่ได้แจกให้ท่านไว้พร้อมบตัรลงคะแนนแล้ว  ทา่นท่ีไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียงให้ส่งบตัรลงคะแนนตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท   เพ่ือน าไปหกัจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงข้างมาก
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เป็นเกณฑ์ตดัสินตอ่ไป 
ทัง้นี ้  ในการลงคะแนนเสียงผู้ ถือหุ้นส าหรับวาระที่มีการ เปล่ียนแปลงเนือ้หานัน้ ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ท่ีอยู่ร่วม

ประชมุ ณ ขณะนัน้ สามารถใช้สิทธิพิจารณาและลงมตขิองตนตามท่ีทา่นจะเห็นสมควรได้ทกุประการ     แตถ้่าหาก ผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ รายใดได้ส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยไม่สามารถอยู่ร่วมประชมุจนแล้วเสร็จใน
วาระที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางประการนัน้ ๆ ได้   บริษัทฯ จะให้ยดึถือเอาเจตนารมย์เดมิที่ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ทา่น
นัน้ได้ลงคะแนนเสียงให้ไว้แก่บริษัทฯ ทัง้ที่เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง  ก็ตาม เป็นเกณฑ์    

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากท่ีการประชุมได้เร่ิมด าเนินการไปแล้วระยะหนึง่  คะแนนเสียง
ของทา่นจะไม่ถกูนบัรวมลงไปในวาระการประชมุที่ได้พิจารณาและลงมตไิปแล้วก่อนหน้าเวลาท่ีทา่นเข้าประชมุ   ทา่นจะมีสิทธิ
ลงคะแนนได้เฉพาะในวาระการประชมุที่ยงัคงเหลืออยู่เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ นายเอกกมล  เอมระดี    ยงัได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุตอ่ไปอีกว่า  หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะท าการ
ซกัถาม หรือมีข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะใด ๆ ตอ่ท่ีประชมุในแตล่ะวาระก็ดี   บริษัทฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะที่มาประชมุท่ีมีความประสงค์จะซกัถามนัน้  โดยขอให้ผู้ ท่ีจะท าการซกัถามได้โปรดกรุณาแจ้งช่ือ – นามสกลุ ของตนเอง 
และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง  หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะมาจากผู้ ถือหุ้นรายใด   เพ่ือบริษัทฯ  จะได้ท า
การชีแ้จงในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทกึไว้เป็นข้อมลูส าหรับการประชมุในครัง้นีไ้ด้อย่างถกูต้อง  อนัเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ี
เป็นมาตรฐานโดยทัว่ไปตอ่ไป   

และเน่ืองจากการประชมุในครัง้นี ้  มีจ านวนวาระการประชมุตามปกติจ านวนทัง้สิน้ 7 วาระ  ส่วนในวาระที่ 8 เป็นวาระ
พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ   ในการนีท่ี้ประชมุต้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ  เว้น
แตท่ี่ประชมุจะมีมตใิห้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

ทัง้นี ้  เม่ือท่ีประชมุได้ด าเนินการประชมุ และซกัถามในวาระตามปกตเิสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว    หากผู้ ถือหุ้นท่านใดจะมี
ข้อคดิเหน็ หรือข้อเสนอแนะก็สามารถให้ค าเสนอแนะตอ่บริษัทฯ ในวาระที่ 8 นีไ้ด้    เว้นแตเ่ร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นจะน าเสนอนัน้  เป็นเร่ืองที่
จะต้องน าให้ท่ีประชมุพิจารณาในเร่ืองอ่ืนเพิ่มเตมินอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ  อนัเป็นในลกัษณะของการเพิ่มวาระ
ขึน้มาใหม่อีกวาระหนึง่ตามมาตรา 105 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และลงมตอิอกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองอ่ืนนัน้   ก็จะต้องขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 105 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   
โดยจะต้องประกอบไปด้วย 2 ขัน้ตอน  ดงันี ้ 

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

(2)  และเม่ือผ่านขัน้ตอนท่ี  (1)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ท่ีประชมุจงึจะออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นมตขิองที่ 
ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองนัน้ ๆ ได้   

อนึง่ ในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ เป็นดงันี ้   
- ในวาระที่ 1  และ  ในวาระที่ 3  จนถงึในวาระที่ 5    นัน้  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์    
- ในวาระที่  2  เป็นเพียงวาระเพ่ือรับทราบเท่านัน้  ในวารท่ี 2 นี ้จงึไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน 
- ในวาระที่  6 ซึง่เป็นเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเป็นเกณฑ์    
- ในวาระที่ 7 ซึง่เป็นเร่ืองการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัท ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน 

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์ 
             นายทศิชวน  นานาวราทร  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามว่าในวาระท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการ   บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงอย่างไร  โดยตนเองจะขอเสนอให้บริษัทเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบ และนบัคะแนนทกุบตัรลงคะแนน 
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 นายเทียนชยั  วงศ์นวภรณ์  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามว่าในวาระท่ี 4 และในวาระท่ี 5 ท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการ และถ้า
หากมีกรณีผู้ส่งบตัรลงคะแนนได้ส่งบตัรลงคะแนนเปล่า ๆ  ในวาระดงักล่าวให้แก่บริษัทโดยไม่ได้กาเคร่ืองหมายลงในช่องใด ๆ เลย  
จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้  ออกเสียงเหน็ด้วย  หรืองดออกเสียง   หรือถือเป็นบตัรเสีย  หรือไม่  อย่างไร 
 นายเอกกมล เอมระดี  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย   ได้เรียนชีแ้จงว่า ในวาระท่ี 4 และ วาระท่ี 5   
บริษัทฯ  จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 นี ้กับผู้ ถือหุ้นทุกคนทุกบัตรลงคะแนน   ทัง้ท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  หรือ
ลงคะแนนไม่เหน็ด้วย  หรืองดออกเสียง  ก็ตาม      หากท่านใดส่งบตัรท่ีไม่ได้กาเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในช่องลงคะแนนช่องใด ๆ เลย 
(กล่าวคือส่งบตัรเปล่า) ของวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 นีเ้ข้ามา   บริษัทฯ จะถือว่าบตัรเปล่าดงักล่าวเป็นบตัรเสีย   มิใช่งดออกเสียงแต่
ประการใด        บตัรงดออกเสียงคือบตัรท่ีผู้ ถือหุ้นกาเคร่ืองหมายท่ีช่องงดออกเสียง    โดยในการนบัคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว
ข้างต้น  บริษัทฯ จะคดิคะแนนเสียงโดยน าจ านวนคะแนนเสียงของจ านวนเสียงท่ีเห็นด้วยมาเปรียบเทียบกับจ านวนคะแนนเสียงท่ี
ไม่เหน็ด้วย  ส่วนจ านวนเสียงของบตัรท่ีงดออกเสียง  หรือ บตัรเสีย จะไม่น ามาคดิเปรียบเทียบคะแนนเสียง    เน่ืองจากหลกัการของ
การใช้คะแนนเสียงข้างมากตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์  ซึง่ตามหลกัการของกฎหมายดงักล่าว การงดออกเสียง หรือ บตัรเสีย ไม่ถือ
วา่เป็นการออกเสียงลงคะแนนแตอ่ย่างใด    ดงันัน้ ถ้าหากจ านวนคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วยมีจ านวนท่ีมากกว่าจ านวนคะแนนเสียงท่ีไม่
เหน็ด้วย ก็ถือวา่เสียงข้างมากเหน็ด้วย 

ตอ่จากนัน้ ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้ร้อยโท ดร.สพุรชยั  ศริิโวหาร  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เป็นผู้ ด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ   ดงันี ้  
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2559   

ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559    โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแตล่ะวาระซึง่ปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559     ท่ีได้จดัส่งให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชมุว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

นายศกัดิช์ยั  สกลุศรีมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่  กรณีท่ีบริษัทฯ ถกูตลาดหลกัทรัพย์ฯ ขึน้เคร่ืองหมาย  SP   หมายถงึ
อะไร และด้วยสาเหตใุด  

ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ได้เรียนว่าบริษัทฯ จะขออนญุาตชีแ้จงประเดน็นีไ้ว้ในวาระที่ 2 
ซึง่เป็นวาระที่เก่ียวกบัการรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ ท่ีจะกล่าวในวาระถดัไปนี  ้

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว เหน็ว่ารายงานการประชมุนัน้ถูกต้องครบถ้วนจงึมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559   
ตามที่เสนอมาทกุประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงันี  ้
 -   เหน็ด้วย 61,252,294,420 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    89.1646 
 -   ไม่เหน็ด้วย          7,443,439,223   เสียง  คดิเป็นร้อยละ    10.8354 
      รวม  68,695,733.643 เสียง  คดิเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง   4,699,319,667 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย      146,137,045 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559  

ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ได้รายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 
2559 ท่ีผ่านมา ให้ท่ีประชมุทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว  พร้อมกบัได้
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น าเสนอข้อมลูและฉายภาพ  ประกอบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 และรวมทัง้แผนธุรกิจของ
โครงการตา่ง ๆ ในปี 2560  ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจาณาพอสรุปได้โดยสงัเขปดงันี ้    

รายงานสถานการณ์ ณ ปัจจบุนัของบริษัทฯ      : สรุปได้ดงันี ้  ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2559  บริษัทฯ มีความคดิท่ีจะ
เปล่ียนบริษัทผู้สอบบญัชี ท่ีจากเดิมเป็นบริษัทผู้สอบบญัชีระดบัภายในประเทศ  มาเป็นบริษัทผู้สอบบญัชีระดบัระหว่างประเทศแทน 
โดยมีเหตผุลท่ีบริษัทฯ ได้ปรับย้าย Sector จากหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไปยงัหมวดธุรกิจพลงังานฯ  และตอ่มาใน
ช่วงเวลาดงักล่าวบริษัทฯ ได้มีการแจ้งข่าวกรณีปัญหาของบริษัทย่อยแหง่หนึง่ของบริษัทฯ ได้ถูกศาลมีค าสั่งพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด
ผ่านระบบการแจ้งข้อมลูข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ     บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั  (“NPS”) ซึง่เป็นบริษัทผู้สอบ
บญัชีของบริษัท จงึได้มีหนงัสือแจ้งไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอให้ตรวจสอบพิเศษเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  กบัทัง้ผู้สอบ
บญัชีก็ได้แจ้งเร่ืองการขอให้ตรวจสอบพิเศษไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ก.ล.ต.”)  ตามมาตรา 89/25 แหง่ พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535  อนัท าให้เกิดการชงกังนัการเข้าท าการสอบทาน และการเข้าตรวจสอบบญัชีของบริษัท
ผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นผู้สอบบญัชีรายใหม่ของบริษัทฯ  นบัตัง้แตง่บการเงินงวดไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 เป็นต้นมา  จงึมีผลโดยตรงท าให้
บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะน าส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559  งวดไตรมาสที่ 3 ปี 2559  งวดประจ าปี 2559  และจนกระทัง่มาถงึ
งวด ณ ปัจจบุนั คืองวดไตรมาสท่ี 1 ปี 2560  ให้แก่    ก.ล.ต.  และ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดได้   จน
เป็นเหตใุห้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ได้มีค าสัง่ให้ขึน้เคร่ืองหมาย SP   ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ IEC  นบัตัง้แตว่นัท่ี  16 สิงหาคม  
2559 เป็นต้นมาจวบจนปัจจบุนั      โดยบริษัทฯ  ก็ได้ใช้ความพยายามอย่างท่ีสดุโดยได้ตดิตอ่ขอให้บริษัทผู้สอบบญัชีทัง้หลายท่ีมี
รายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือของบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีขึน้ทะเบียนไว้กบั ก.ล.ต. ให้เข้ามาเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทฯ     แตบ่ริษัทผู้ สอบ
บญัชีส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธท่ีจะเข้ามาสอบบญัชีให้แก่บริษัทฯ    โดยบริษัทผู้สอบบญัชีจะขอรอดผูลสรุปของการตรวจสอบของ 
ก.ล.ต. ออกมาให้ชดัเจนเสียก่อนวา่ประเดน็ข้อเคลือบแคลงสงสยัท่ีผู้สอบบญัชี NPS ได้ตัง้เป็นประเดน็เคลือบแคลงเพ่ือขอให้
ตรวจสอบพิเศษไว้นัน้วา่มีมลูหรือไม่มีมลู จงึจะคอ่ยมาพิจารณาวา่จะรับเข้าเป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทหรือไม่อย่างไร  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่ได้น่ิงนอนใจกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว   บริษัทฯ โดยฝ่ายจดัการจงึได้มีการประชมุหารือและ
ขอค าปรึกษาแนะน า ก.ล.ต. หลายครัง้   โดยครัง้ล่าสดุบริษัทฯ  โดยฝ่ายจดัการก็ได้ขอเข้าพบและได้เข้าร่วมประชมุหารือกบัผู้ช่วย
เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะท างานของ ก.ล.ต. เม่ือวนัศกุร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ท่ีผ่านมา โดยมีผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ 
จ านวน 2 ท่านได้เข้าร่วมหารือในครัง้นีด้้วย  ซึง่บริษัทฯ ได้มีข้อเสนอให้ ก.ล.ต. ได้พิจารณา 2 ข้อ  ได้แก่ 1. ขอให้ฝ่ายตรวจสอบ
ตลาดทนุเร่งพิจารณาผลการสอบสวนโดยเร็ว หากยงัสรุปผลการสอบสวนไม่ได้ ขอให้ระบรุายการท่ีสงสยัเพ่ือให้ผู้สอบบญัชีตัง้ด้อย
คา่รายการนัน้ ๆ และหมายเหตวุ่ารายการด้อยคา่เหล่านัน้ อยู่ระหวา่งการสอบสวนของ ก.ล.ต.  ส่วนรายการอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีข้อสงสยัก็
ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ    หรือ   2. ขอให้ ก.ล.ต. สัง่ตรวจสอบพิเศษรายการท่ี ก.ล.ต. มีข้อสงสยั  
บริษัทฯ จะได้จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีขึน้ทะเบียนกบั ก.ล.ต. เป็นผู้ตรวจสอบพิเศษ เม่ือตรวจสอบพิเศษเสร็จแล้วจะได้ให้
ผู้สอบบญัชีรายใหม่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นรายย่อยทัง้ 2 ท่านท่ีเข้าร่วมหารือด้วยนัน้ได้ร่วมแสดง
ความคดิเห็นและมีข้อเสนอดงันี ้  1.  ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยกบัข้อเสนอทัง้ 2 ข้อข้างต้นของบริษัทฯ  เพ่ือท่ีจะท าให้มีผู้สอบบญัชีได้เร็วขึน้   
และ 2.  ขอให้ ก.ล.ต. พิจารณาให้บริษัทฯ  สามารถท่ีจะท ารายการขยายอายขุอง Warrant (IEC-W2) ออกไปเพิ่มอีก 1 หรือ 2 ปี  
หรือเพิ่มเทา่กบัระยะเวลาท่ีสญูเสียไปจากการท่ีถกูขึน้เคร่ืองหมาย SP   โดยการหารือกนัในครัง้นี ้ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. รับท่ีจะน า
ข้อหารือ/ข้อเสนอทัง้ 4 ข้อดงักล่าวข้างต้นไปพิจารณาและจะแจ้งผลให้บริษัทฯทราบภายใน 2 สปัดาห์  ( ภายในวนัศกุร์ท่ี 2 
มิถนุายน 2560 ) 
 สรุปแผนธุรกิจของโครงการตา่ง ๆ ในปี 2560       :        มีดงันี ้
1.  บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
1.1 โครงการผลิตเม็ดพลาสตกิรีไซเคลิ  จงัหวดัระยอง 

เปา้หมาย: ท าการผลิดเม็ดพลาสติก Recycle โดยใช้วตัถดุิบจากของเหลือใช้ในภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 
ก าลงัการผลิต 1,500 ตนัตอ่เดือน  สามารถเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชย์ (COD) เดือนมิถนุายน 2560 เป็นต้นไป วงเงินลงทนุท่ีได้รับ
อนมุตัคิรัง้แรก 663 ล้านบาท ครัง้ที่สอง 88 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 751 ล้านบาท 
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รายการลงทนุ 
ท่ีมาของแหล่งเงินทนุ 

 
 
 
 
 
 รายการลงทนุท่ีใช้จ่ายไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการลงทนุท่ีต้องใช้เพิ่มเพ่ือการผลิตตามแผนงานใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหนีส้ินคงเหลือ 
 
 

 
 
 
 

ประมาณการผลตอบแทนโครงการส าหรับปี 2560 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

เงินลงทนุของ IEC  695,080,147 

รวม   695,080,147 

รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

คา่เคร่ืองจกัรจ านวน 13 ชดุ 441,624,948 

คา่เช่าท่ีดินอาคารท่ีตัง้โรงงาน 25,600,000 

คา่ปรับปรุงอาคารโรงงาน 93,018,498 

คา่ด าเนินงานอ่ืนๆ 68,004,448 

คา่ซือ้ท่ีดิน 24 ไร่ คา่ปรับท่ีดนิ ส าหรับตัง้โรงงานท่ี 

ต.ขน าไร่ อ.นิคมพฒันา จ.ระยอง  
 65,912,028 

รวม  694,159,922 

รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

คา่ปรับปรุงเคร่ืองจกัร 3,000,000   

เงินทนุหมนุเวียนเร่ิมต้น 23,000,000 

รวม 26,000,000 

รายการ CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 34,185,192 

รวม 34,185,192 

รายได้ (Revenue) 176,749,494.16 

ต้นทนุในการขาย (CGS) 147,929,801.76 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 35,606,959.99 

ก าไรขัน้ต้น (EBITDA)  (6,787,267.59) 
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1.2 โครงการคดัแยกพลาสตกิปนเปือ้นจากบอ่ขยะบ้านบงึ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ 
วงเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุตั ิ100.98 ล้านบาท 
รายการลงทนุ 

ท่ีมาของแหล่งเงินทนุ 
 
 
 
 
 

รายการลงทนุท่ีใช้จ่ายไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหนีส้ินคงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการผลตอบแทนโครงการส าหรับปี 2560 
 

รายได้ (Revenue) - 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 7,791,044 

ขาดทนุสุทธิ (Net Loss) (7,791,044) 

 
1.3 โครงการ ICT 

ด าเนินโครงการตอ่เน่ืองจากปี 2559 และร่วมเข้าประมลูโครงการใหม่จ านวน 6 โครงการ IEC มีสญัญารับจ้างกบั CAT 
จ านวน 4 โครงการ มลูคา่รวม 80,070,800 บาท 

 
พฒันาระบบการรับช าระเงิน 19,350,000 

บ ารุงรักษาระบบบริหารจดัการข้อมลูลกูค้า (เร่ิมงานตอ่เน่ืองปีท่ี 1) 21,540,000 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

เงินลงทนุของ IEC  102,910,684 

รวม 102,910,684 

รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

คา่ซือ้ขยะชมุชน 10,000,000 

คา่เคร่ืองจกัร 71,556,171 

คา่ก่อสร้างอาคารพร้อมระบบ 13,563,469 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 7,791,044 

รวม 102,910,684 

รายการ CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 34,185,192 

รวม 34,185,192 
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บ ารุงรักษาระบบ IBACSS (งานตอ่เน่ืองปีท่ี 3) 36,940,800 

พฒันาการเช่ือมตอ่ระหวา่งระบบ Order Management กบั 
Centralized Service Support System 

2,240,000 

 
ประมาณการผลตอบแทนโครงการฯ ส าหรับปี 2560 
 

รายได้ (Revenue) 67,072,309 
ต้นทนุในการขาย (CGS) 38,425,359 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 12,271,203 
ก าไรขัน้ต้น (EBITDA) 16,483,842 

 
2. บริษัท จีเดค จ ากดั ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

เปา้หมาย: ด าเนินงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชมุชน ไตรมาสที่ 2 เฉล่ีย  4.0 MW. (เดือน เม.ย. – พ.ค. 3.5 MW. มิ.ย. 5.0 
MW.) และ  5.5 MW. ในไตรมาสที่ 3, 4 ปี 2560 
ราคาขายไฟฟ้า: 

On Peak (09:00 – 22:00 น.) 3.855 บาท/หน่วย 
OFF Peak (22:00 – 09:00 น. และวนัหยดุราชการ) 2.042 บาท/หน่วย 
ADDER 3.50 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 4 ปี 
สญัญาขายไฟฟ้า PPA 25 ปี มีระยะเวลาคงเหลือ 22 ปี 

 
รายการลงทนุ 

ท่ีมาของแหล่งเงินทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหนีส้ินคงเหลือ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รายการ ณ วัน COD ธ.ค. 2557 CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

IEC GREEN ENERGY 

ลงทนุค่าหุ้นสามญั 50% ในบริษัท Gidec จ ากดั 
200,000,000 200,000,000 

เงินกู้ ยืมจาก IEC GREEN ENERGY 712,649,136 767,149,136 

รวมเงินลงทนุ 912,649,136 967,149,136 

รายการ ณ วนั COD ธ.ค. 2557 CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เงินกู้ ยืมจาก IEC GREEN ENERGY 712,649,136  771,149,136 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 23,217,540  154,864,261 

เจ้าหนีก้ารค้าและคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 86,612,647 58,365,722 

รวม 822,479,323 984,379,119 
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ประมาณการผลตอบแทนโครงการส าหรับปี 2560 
 

รายได้ (Revenue) 182,011,450 
ต้นทนุในการขาย (CGS) 117,897,432 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 93,451,525 
ก าไรขัน้ต้น (EBITDA) 79,556,439 

 
3. บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ ากดั ต าบลศาลาล าดวน อ าเภอเมือง จงัหวดัสระแก้ว 

เปา้หมาย: ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขนาด 7.0 MW. FIT 4.24 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 17 ปี และมีคา่ Premium 
ของ Adder เดมิ 0.30 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี 

ปัญหาการปรับโครงสร้างการช าระหนีก้บัธนาคารกสิกรไทย  ปัจจบุนัก าลงัอยู่ในระหวา่งการเจรจา ปรับโครงสร้างการ
ช าระหนี ้เพ่ือด าเนินการเชิงพาณิชย์ตอ่ไป 

IEC SK1 สามารถด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทนัทีเม่ือการปรับโครงสร้างการช าระหนี ้มีข้อสรุปท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
รายการลงทนุ 

ท่ีมาของแหล่งเงินทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหนีส้ินคงเหลือ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ประมาณการผลตอบแทนโครงการส าหรับปี 2560 

รายได้ (Revenue) 181,876,990 

ต้นทนุในการขาย (CGS) 85,387,158 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 17,906,186 
ก าไรขัน้ต้น (EBITDA) 78,583,646 

รายการ ณ วันซือ้กิจการ CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เงินลงทนุของ IEC ซือ้หุ้น 75%  (1 ต.ค. 2557) 345,000,000 345,000,000 

เงินลงทนุของ IEC ซือ้หุ้น 25% (10 มิ.ย. 2559) 100,000,000 100,000,000 

เงินกู้ ยืมจากธนาคารกสิกรไทย (รับโอนหนีเ้ดมิจากผู้ขาย) 469,645,933 477,486,462 

เงินลงทนุเพิ่มโดยกู้ ยืมจาก IEC - 131,500,000 

รวมเงินลงทนุ 914,645,933 1,053,986,462 

รายการ CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เงินกู้ ยืมจาก IEC รวมดอกเบีย้ 99,394,979 

เงินกู้ ยืมจากธนาคารกสิกรไทย 

(ไม่รวมดอกเบีย้ / อยู่ระหวา่งปรับโครงสร้างหนี)้ 
480,069,994 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นๆ 18,401,737 

รวม 597,866,710 
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4. บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จ ากดั 
4.1 โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2  ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล าพนู  

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ขนาด 0.96 X 2 = 1.92 MW. ADDER 6.50 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ 6 ปี 
สญัญาขายไฟฟ้า PPA คราวละ 5 ปี สญัญาปัจจุบนัมีระยะเวลาคงเหลือ 1 ปี (ตอ่สญัญาขายไฟฟ้าคราวละ 5 ปีโดยอตัโนมตั)ิ เร่ิม 
COD เดือนกนัยายน  2556 วงเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุตั ิ  275 ล้านบาท 
4.2 โรงไฟฟ้าแม่มาลยั 1, 2 ต.ขีเ้หล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ขนาด 0.96 X 2 = 1.92 MW. ADDER 8.00 บาท/หน่วย มีระยะเวลาคงเหลือ  7 ปี 
สญัญาขายไฟฟ้า PPA คราวละ 5 ปี สญัญาปัจจุบนัมีระยะเวลาคงเหลือ 2 ปี (ตอ่สญัญาขายไฟฟ้าคราวละ 5 ปีโดยอตัโนมตั)ิ เร่ิม 
COD เดือนพฤษภาคม  2557 วงเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุตั ิ184 ล้านบาท 

 
รายการลงทนุ 

ท่ีมาของแหล่งเงินทนุ โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2 
 

 
 
 
 
 
ท่ีมาของแหล่งเงินทนุ โรงไฟฟ้าแม่มาลยั 1, 2 
 

 
 
 
 
 
รายการหนีส้ินคงเหลือ โรงไฟฟ้าแม่ทา 1, 2 และ โรงไฟฟ้าแม่มาลยั 1, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการผลตอบแทนโครงการส าหรับปี 2560 

รายได้ (Revenue) 72,771,340 

ต้นทนุในการขาย (CGS) 6,198,180 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 6,056,480 

ก าไรขัน้ต้น (EBITDA) 60,516,680 

รายการ ณ วัน COD หลังวัน COD CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เงินลงทนุจาก IEC  176,000,000 - 176,000,000 

เงินกู้ ยืมจากธนาคาร CIMB - 140,000,000 140,000,000 

รวม 176,000,000 140,000,000 316,000,000 

รายการ ณ วัน COD หลังวัน COD CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เงินลงทนุจาก IEC  184,000,000 - 184,000,000 

เงินกู้ ยืมจากธนาคาร CIMB - 140,000,000 140,000,000 

รวม 184,000,000 140,000,000 324,000,000 

รายการ CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เงินกู้ ยืมจากธนาคาร CIMB  179,044,000 

เงินกู้ ยืมจาก IEC   69,850,000 

เจ้าหนีอ่ื้น เช่น ดอกเบีย้ค้างจ่าย คา่บริหาร จดัการค้างจ่าย   7,775,883 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  242,396 

รวม  256,912,280 
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5. บริษัท ไออีซี กรีน เอนเนอร์ย่ี จ ากดั 
รายการลงทนุท่ีมาของแหล่งเงินทนุ 
 
 
 
 
 

 
 

 
รายการลงทนุท่ีใช้จ่ายไปแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหนีส้ินคงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการผลตอบแทนโครงการส าหรับปี 2560 
 

รายได้ (Revenue) 86,992,768 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 3,951,612 

คา่เส่ือมราคา (Depre) 6,741,952 

ดอกเบีย้ (Interest) 94,004,401 

ขาดทนุ (Loss) (17,705,197) 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

เงินลงทนุของ IEC ครัง้ที่ 1 312,000,000 

เงินลงทนุของ IEC ครัง้ที่ 2 338,000,000 

เงินกู้ ยืมจาก IEC  1,117,304,136 

รวม 1,767,304,136 

รายการใช้จ่าย CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

คา่เคร่ืองจกัร 135,000,000 

คา่ทดสอบระบบ Imperial Sino Gidec 2,000,000 

คา่ทดสอบระบบ Front End - Gidec 10,000,000 

ลงทนุจดทะเบียน 50% ใน Gidec 200,000,000 

ให้ Gidec กู้ ยืม  771,149,136 

รวม 1,118,149,136 

รายการ CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เงินกู้ ยืมจาก IEC  1,117,304,136 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย IEC  225,153,942 

คา่ Management Fee ของ IEC  1,184,386.68  

หนีค้้างช าระ  16,416,036.66  

รวม  1,360,058,501  
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6. บริษัท ไออีซี บสิิเนส พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
รายการลงทนุท่ีมาของแหล่งเงินทนุ 
 
 
 
 
 
 
รายการหนีส้ินคงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการผลตอบแทนโครงการส าหรับปี 2560 
 

รายได้ (Revenue) - 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 2,387,917.00 

ขาดทนุสุทธิ (Net Loss) (2,387,917.00) 

 
7. บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จ ากดั  ต าบลหนองรี อ าเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ 

เปา้หมาย: ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  ขนาด 3 MW. ADDER 0.30 บาท/หน่วย สญัญาขายไฟฟ้า                PPA 25 ปี 
ก าหนด COD 1 MW. เดือนกรกฎาคม 2560  COD ครบ 3 MW. เดือนกนัยายน 2560  วงเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุตั ิ250 ล้านบาท IRR 
13.8%  PAYBACK PERIOD 10.6 ปี 
รายการลงทนุ 

ท่ีมาของแหล่งเงินทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

เงินลงทนุของ IEC ซือ้หุ้น IECBP 560,600,000  

เงินกู้ ยืมจาก IEC เพ่ือลงทนุ 198,000,000 

รวม 758,798,000   

รายการ CEO รับงาน 23 ม.ค. 2560 

เงินกู้ ยืมจาก IEC 198,000,000 

ดอกเบีย้เงินกู้ ค้างจ่าย IEC 21,000,000 

เงินกู้ ยืมเพ่ือใช้จ่ายในกิจการ 77,000,000 

รวม 297,000,000 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

เงินลงทนุของ IEC ซือ้หุ้น  50,000,000 

เงินกู้ ยืมจาก IEC  65,000,000 

รวม   115,000,000 
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รายการลงทนุท่ีใช้จ่ายไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณการผลตอบแทนโครงการส าหรับปี 2560 
 

รายได้ (Revenue) 28,578,919 

ต้นทนุในการขาย (CGS) 15,192,000 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SGA) 1,470,000 
ก าไรขัน้ต้น (EBITDA) 11,916,919 

 
นายวนัชยั เกียรตสิวุรรณ  ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นรายนางอทุมุพร แก้วน า้ดี    ได้แสดงความเหน็วา่ท่ีท่านกรรมการ

ผู้อ านวยการใหญ่ (CEO) ได้แถลงแผนการด าเนินธุรกิจโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้บรรยายมานัน้   ตนเองขอให้ CEO  ชีแ้จงตอ่ท่ี
ประชมุไปให้ชดัเจนว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้เกิดปัญหาอะไรขึน้  เกิดการทจุริตในโครงการตา่ง ๆ หรือไม่อย่างไร  

ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ได้เรียนชีแ้จงข้อสอบถามของผู้สอบถามรายนายวนัชยั เกียรติ
สวุรรณ  วา่ ก่อนท่ีตนเองจะเข้ามารับต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเม่ือช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2559    NPS  ซึง่เป็นบริษัท
ผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้มีการย่ืนหนงัสือขอให้มีการตรวจสอบพิเศษมายงับริษัทฯ  เม่ือตนเองเข้ามารับต าแหน่งดงักล่าว เม่ือ
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 ตนเองและกรรมการตรวจสอบทา่นอ่ืน ๆ ณ ขณะนัน้จงึได้ลงไปท าการตรวจสอบโครงการ
ตา่ง ๆ   ปรากฏวา่ในเบือ้งต้นได้พบการทจุริตในโครงการท่ีระยอง 1 โครงการ  โครงการท่ีหาดใหญ่  2 โครงการ  โดย ณ ปัจจุบนั
บริษัทฯ ก็ได้ฟ้องร้องด าเนินคดีกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการดงักล่าวข้างต้นไปแล้ว  ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล     
และตอ่มาเม่ือตัง้แตช่่วงปลายเดือนมกราคม 2560  ตนเองก็พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบโดยเข้ามารับต าแหน่งเป็น
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ได้เข้ามาดแูลการด าเนินงานของ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จ ากดั (IEC SK1) ซึง่เกิดปัญหาในเร่ืองภาระ
หนีแ้ละกระแสเงินสดในการด าเนินกิจการกบัธนาคารกสิกรไทยฯ  ซึง่เป็นเจ้าหนีธ้นาคารฯ ตามที่ได้เรียนไว้แล้วตามท่ีน าเสนอข้างต้น   
IEC SK1 จงึจ าเป็นต้องหยดุการด าเนินกิจการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ไว้ชัว่คราวก่อน  และในการหยดุกิจการชั่วคราว  ตนเองได้มี
ค าสัง่ให้มีการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินต่าง ๆ ของ IEC SK1   เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการตรวจสอบบญัชีและ
ทรัพย์สินของ IEC SK1  ได้ตรวจพบว่าในระหวา่งการด าเนินกิจการของบริษัทดงักล่าว เม่ือช่วงต้นปี 2559 ได้ปรากฎรายการทาง
บญัชีว่ามีการซือ้เคร่ืองจกัร 1 รายการ และได้ช าระเงินค่าซือ้เคร่ืองจกัรไปครบถ้วนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่กลบัปรากฏวา่ ณ ปัจจุบนั
ยงัไม่มีเคร่ืองจกัรดงักล่าววางไว้อยู่ท่ี IEC SK1 แตอ่ย่างใด  คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวน่าจะมีการ
ทจุริตเกิดขึน้ ตนเองจงึได้น าเร่ืองดงักล่าวเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา  ซึง่จากการสอบสวนของบริษัทฯ 
พบว่ามีบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีจ้ านวน  6 คน    โดย 2 คน ณ ขณะที่ตรวจสอบได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัทไปแล้วทัง้ 2 คน ซึง่ 1 ใน 2 เป็น อดีตกรรมการผู้อ านวยการใหญ่คนเก่า    ส่วนอีก  4 คน ท่ีเหลือ ขณะที่ตรวจสอบยงัมีฐานะ
เป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัทอยู่    ดงันัน้ เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ตนเองจงึได้ออกค าสัง่ให้ไล่ออกบคุคลจ านวน 4 คน 
ดงักล่าวที่ยงัคงเป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัทในขณะนัน้  ออกจากการเป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัท      ภายหลงัตอ่มา
บคุคลที่ถูกไล่ออกทัง้ 4 คน ดงักล่าวได้มีหนงัสือย่ืนขอความเป็นธรรมมายงัคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอให้ทบทวนและยกเลิกค าสัง่
ดงักล่าว      ตอ่มาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอีกครัง้จงึเห็นวา่บคุคลดงักล่าวยงัคงถือว่ากระท าผิดวนิยัและขัน้ตอนในการ

รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

คา่ท่ีดิน ใบอนญุาต PPA   3,700,000 

คา่ก่อสร้างและเคร่ืองจกัร  98,245,508  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (คา่เจาะน า้บาดาล คา่ไฟฟ้า)  1,679,763  

รวม  103,835,271  



  15 

ท างาน  แตค่ณะกรรมการเหน็ว่าเน่ืองจากไม่เคยกระท าผิดมาก่อน  จงึลดโทษมาเป็นให้ลาออกแทน ทัง้นีก้็เพ่ือไม่ให้เสียประวตักิาร
ท างาน 

นายภกัดีชยั  อาชาเทวญั  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคดิเหน็ว่า ขอให้บริษัทฯ  เปิดเผยรายละเอียดรายช่ือของพนกังานผู้ถกู
ฟ้องคดีที่เป็นคดีตอ่ศาลแล้ว  และ ช่ือของพนกังานผู้ ท่ีถกูให้ลาออกตามที่ได้ชีแ้จงมานีด้้วย 

พลเอก ดร.กิตตศิกัดิ ์ รัฐประเสริฐ ประธานท่ีประชมุ  ได้เรียนชีแ้จงว่า เน่ืองจากว่าคดียงัไม่ถงึท่ีสดุ  บริษัทฯ จงึไม่สามารถ
ท่ีจะเปิดเผยรายช่ือให้ท่ีประชมุนีไ้ด้  เพราะผู้ ท่ีถกูพาดพิงช่ือเขาอาจจะได้รับความเสียหายได้ 

ผู้ ถือหุ้นผู้ชายทา่นหนึง่ ( ไม่ได้แนะน าช่ือตนเองให้ท่ีประชมุทราบ )   ได้สอบถามตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัข้อมลูที่ปรากฏใน
หนงัสือรายงานงาน (Annual Report) ประจ าปี 2559    วา่ ในหน้าท่ี 103  รายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 450 ล้านบาท  หนีด้งักล่าวเป็นหนีอ้ะไร  บริษัทดงักล่าวปัจจุบนัยงัด าเนินธุรกิจอยู่หรือไม่   และในหน้าท่ี 
108 รายการลกูหนีก้ารค้า  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 3.9 ล้านบาท เป็นหนีค้า่อะไร 

นางนฤมล  ฉตัรตะวนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ด้านบริหารการเงินและบญัชี  ได้เรียนชีแ้จงวา่  คา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูจ านวน 450 ล้านบาท ของบริษัท เดอะ เอ็มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  เป็นตวัเลขคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงิน
มาเป็นเวลานานแล้ว  ซึง่เป็นหนีท่ี้บริษัทฯเข้าไปค า้ประกนัหนีใ้ห้แก่บริษัทดงักล่าวตอ่เจ้าหนีธ้นาคารเม่ือหลายสิบปีมาแล้ว  และ
บริษัทดงักล่าวก็มีสถานะตกเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายไปแล้ว ขณะนีย้งัอยู่ในขัน้ตอนของการเฉล่ียหนีต้ามกฎหมาย  ส่วน
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในหน้า 108  จ านวน 3.9 ล้านบาท  เป็นหนีลู้กหนีก้ารค้าของบริษัทฯ  ในสมยัเดิมที่บริษัทฯ ยงัท าธุรกิจจดั
จ าหน่ายโทรศพัท์มือถืออยู่ 
 นายสรุสิทธ์ิ  ศรัณย์วรนาถ  ผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความคดิเหน็วา่ตามแผนการด าเนินธุรกิจท่ีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ได้
เรียนชีแ้จงไปตามข้อมลูที่รายงานมาข้างต้นนัน้     ตนเองมีข้อสงัเกตบางประการพอสรุปได้ดงันี ้    1)  โครงการหนองรี  งบลงทนุท่ี
เพิ่มอีก 100 ล้านบาท  ท าไมถงึต้องมีโครงการลงทนุเพิ่มอีก               2) โครงการจีเดค  ซึง่ถือหุ้นร่วมกนัระหวา่ง บริษัท ไออีซี กรีน 
เอนเนอร์ย่ี จ ากดั (IECG) กบั บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO)   ฝ่ายละ 50/50 เทา่ ๆ กนั  แตก่ารปล่อยกู้ให้แก่จีเดค 
ท าไมจงึเป็นฝ่าย IECG  เป็นผู้ปล่อยกู้ ฝ่ายเดียว 100 %             3) โครงการแม่ทาแม่แตง  ท่ีกู้กบัธนาคารซีไอเอ็มบี  ท าไมถงึปรากฏ
ตวัเลขการช าระดอกเบีย้ร่วม 57 ล้านบาท  ซึง่ตามที่ตนเองเข้าใจ แม่ทาแม่แตงมีวงเงินกู้กบัธนาคารดงักล่าวเพียงแคร่ะดบั  140 
ล้านกวา่บาทเท่านัน้ 
 นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ  ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นรายนางสาวศภุนชุ  ชินเขม  ได้แสดงความคดิเหน็พอสรุปได้ดงันี ้ 
1)  โครงการหนองรี  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RMC) แล้วหรือไม่ อย่างไร  และโครงการดงักล่าว
บริษัทได้ศกึษาปัญหาด้านแหล่งวตัถดุบิ (Feed Stock) และ ด้านการตลาด แล้วหรือไม่ อย่างไร  2)  โครงการจีเดค   ตนเองเหน็วา่ 
สภาวการณ์ ณ ปัจจบุนันี ้ไม่น่าจะมีจะมีจดุคุ้มทนุ  ดงันัน้ Adder ท่ีมีระยะเวลาคงเหลืออีก 4 ปี  บริษัทฯ มีแผนจะด าเนินการอย่างไร  
3) โรงไฟฟ้าสระแก้ว  ท่ีเม่ือช่วงต้นเดือนเมษายน 2560  บริษัทได้หยดุกิจการผลิตไฟฟ้าไว้ชัว่คราว และได้ปลดและเลิกจ้างพนกังาน
ไปร่วมกวา่ 60 คนเศษ    หากต่อมาบริษัทจะต้องด าเนินกิจการตอ่ไป  บริษัทก็จะต้องรับภาระในการมีคา่ใช้จ่ายที่สงูมากขึน้อีกท่ี
จะต้องบริหารและจดัหาพนกังานท่ีมีประสบการณ์มาทดแทนพนกังานท่ีถกูเลิกจ้าง อย่างไร    4) โครงการผลิตเม็ดพลาสตกิรีไซเคลิ
ท่ีจงัหวดัระยอง  บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่ืองแหล่งวตัถุดิบ (Feed Stock) อย่างไร    5) ท่ีบริษัทไม่ส่งงบการเงินมีสาเหตุ
ท่ีแท้จริงคืออะไร  ท่ีอ้างวา่ผู้สอบบญัชีไม่จดัท างบการเงินไตรมาสที่ 2 ให้แก่บริษัท   ท าไมบริษัทจงึไม่ฟ้องผู้สอบบญัชีรายดงักล่าว 
 นายทศิชวน  นานาวราทร  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคดิเห็นว่า เน่ืองจากขณะนีไ้ด้ด าเนินการประชมุผ่านมาเป็นเวลาร่วม 3 
ชัว่โมงกว่าแล้วแตย่งัพิจารณาผ่านมาได้แคว่าระเดียวเท่านัน้  ประเดน็ค าถามของผู้สอบถาม (นายสมชาย เลิศวเิศษธีรกลุ)  ขอให้
บริษัทชีแ้จงผ่านช่องทางการส่ือสารอื่นได้หรือไม่ เช่นในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  ทัง้นีเ้พ่ือจะไม่ท าให้การประชมุใช้เวลาการประชมุใน
วาระนีม้ากเกินไป  เพราะยงัมีวาระการประชมุในวาระหลงั ๆ เหลืออยูจ่ านวนมาก   

พลเอก ดร.กิตตศิกัดิ ์ รัฐประเสริฐ ประธานท่ีประชมุ  ได้เรียนชีแ้จงว่า  เพ่ือมิให้บริษัทฯ  ต้องใช้เวลาในวาระนีม้ากเกินไป
บริษัทฯ  จะขอชีแ้จงในเร่ืองประเดน็ค าถามนีผ้่านช่องทางการส่ือสารในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559  
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตใิห้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ได้เรียนชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน 
จ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 115 ได้ก าหนดไว้ว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้  ในกรณีท่ี
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  และด้วยเหตุท่ีงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 ของบริษัทฯ ยังคง
ปรากฎมียอดขาดทุนสะสมอยู่   ดงันัน้เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น    จึงเห็นสมควรให้งด
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559    

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชมุว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์  

นาย ววิฒัน์  คสูกลุ   ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า ในวาระนีซ้ึง่เป็นการพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของผลการ
ด าเนินงานของปี 2559  ซึง่ก็หมายถงึทัง้ปี 2559     แตบ่ริษัท กบัน างบการเงินเฉพาะไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ซึง่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2559 มาพิจารณาโดยอ้างวา่ขาดทนุสะสมอยู่  จงึไม่จ่ายเงินปันผลเช่นนีจ้ะท าได้หรือไม่ 

นายเอกกมล เอมระด ี  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย   ได้เรียนชีแ้จงวา่ กรณีนี ้ ตามที่ได้รับทราบกนั
เป็นการทัว่ไปแล้ววา่ บริษัทยงัไม่สามารถส่งงบการเงินตัง้แตง่บไตรมาสที่ 2 ปี 2559  เป็นต้นไปให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และ ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ จงึท าให้บริษัทไม่มีงบการเงินประจ าปี 2559 มาแสดงตอ่ผู้ ถือหุ้นในครัง้นีไ้ด้ และเน่ืองจากงบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ถือเป็นงบการเงินอย่างเป็นทางการท่ีได้ส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว และได้เปิดเผย
ออกสู่สาธารณชนและผ่านกระบวนการท่ีถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ได้ปรากฏข้อมลูทางบญัชีในงบการเงินงวดดงักล่าวว่ายงัขาดทนุ
สะสมอยู่  และประกอบกบับริษัทได้หารือประเดน็ข้อสอบถามดงักล่าวไปยงักรมพฒันาธุรกิจการค้าด้วยแล้ว  ทางกรมพฒันาธุรกิจ
การค้าเหน็วา่บริษัทสามารถท่ีจะก าหนดวาระอนมุตัใิห้งดจ่ายเงินปันผลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีพ้ิจารณาได้ ไม่เป็นการขดักบั
กฎหมายแตอ่ย่างใด  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัใิห้
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอมาทกุประการ     โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏ
รายละเอียดดงันี ้

-   เห็นด้วย 64,178,647,646 เสยีง     คิดเป็นร้อยละ   87.7398  
 -   ไมเ่ห็นด้วย          8,967,875,302    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   12.2602  

    รวม  73,146,522,948 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         100         
 -   งดออกเสยีง            560,533,473   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 

 -   บตัรเสยี      246,627,153 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

นายเมธา ธรรมวหิาร  กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ตาม 
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 15  ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา    และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้       

โดยในการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
(1) ร้อยโทสมศกัดิ ์ยมะสมิต กรรมการ (กรรมการอิสระ) / ประธานกิตตมิศกัดิ ์  
(2) นางสณัห์จฑุา วชิชาวธุ กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 (3) ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร  กรรมการ / กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
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 แตเ่น่ืองด้วย ประธานท่ีประชมุได้เรียนแจ้งตอ่ท่ีประชมุไว้ในช่วงต้นของการประชมุแล้วว่า นางสณัห์จฑุา  วชิาวธุ  มี
เหตผุลความจ าเป็นส่วนตวัได้ขอถอนตวัโดยไม่ขอกลบัเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้นี ้    ทัง้นี ้
จากการท่ีนางสณัห์จุฑา  วิชชาวธุ  ได้ขอถอนตวัไป จงึท าให้เหลือกรรมการเพียง 2 ทา่นท่ีบริษัทฯ จะต้องเสนอให้ทา่ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  ได้แก่  (1) ร้อยโทสมศกัดิ ์  ยมะสมิต  และ (2) ร้อยโท ดร.สพุรชยั  ศริิ
โวหาร    ซึง่บคุคลทัง้  2  ทา่นนี ้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และท่ีผ่านมาได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้  เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ     

ส าหรับในวาระนี ้ ซึง่เป็นวาระเลือกตัง้กรรมการ และเพ่ือให้ปฏิบตัติามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี    
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลแตล่ะคน ทีละคน ๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ ทัง้ท่ีลงคะแนนเหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดยวธีิการและ
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนีเ้ป็นไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี ้  

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชมุว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

เม่ือผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลเสร็จแล้ว   พนกังานเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  จงึได้เดนิเข้าไป
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน   และน ามาประมวลผลคะแนน 

และในระหวา่งด าเนินการประชมุในวาระที่ 4 อยู่นัน้  มีผู้ ถือหุ้นบางกลุ่มได้แจ้งความจ านงค์ตอ่ประธานท่ีประชมุว่าจะขอ
เสนอช่ือบคุคลที่ตนเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและมีคณุสมบตัเิหมาะสมให้ท่ีประชมุนีไ้ด้พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการทดแทน
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระเพิ่มเตมินอกเหนือไปจากรายช่ือกรรมการทัง้ 2 ทา่นท่ีบริษัทได้เสนอไว้แล้ว  ทัง้นี ้ท่ีประชมุได้มีอภิปราย
และหารือในประเดน็นีก้นัอย่างกว้างขวางจนได้ข้อสรุปวา่ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสถกูต้องชอบธรรม และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของผู้
ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั  

นายทศิชวน  นานาวราทร  ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความคดิเห็นและได้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่  เน่ืองจากวาระที่ 4 นี ้  เป็น
วาระที่เก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ    ซึง่ต้องเลือกตัง้กรรมการเข้ามาจ านวน  3 คน    เพ่ือ
ทดแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 คน   ตนเองจะขอเสนอช่ือบคุคลเพิ่มเตมิอีกจ านวน 3  คน  ได้แก่  (1)  นายภริูช  นานาว
ราทร   (2) พลโทวฒันา เพ็ชรมงคล  และ (3) นายสนัตชิยั  เตียวสมบรูณ์กิจ  เพ่ือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยในการขอเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ  ผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความคดิเห็นว่าตนเองเห็นด้วยกบันายทศิชวน นานาวราทร  ท่ีจะขอเสนอช่ือ
บคุคลเพิ่มเตมิเพ่ือเข้ามาแข่งขนักนัเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีตวัเลือกเพิ่มขึน้ในการเลือกตัง้กรรมการตามวาระนีไ้ด้ 

พลเอก ดร.กิตตศิกัดิ ์ รัฐประเสริฐ ประธานท่ีประชมุ  ได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายได้เรียนชีแ้จงในประเดน็นีว้า่ ผู้ ถือหุ้นจะขอ
เสนอช่ือบคุคลเข้ามาให้ท่ีประชมุนีพ้ิจารณาเพิ่มเตมิจากข้อเสนอเดิมของคณะกรรมการบริษัทได้หรือไม่ อย่างไร 

นายเอกกมล เอมระดี  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย   ได้เรียนชีแ้จงว่า ในเร่ืองของการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในวาระที่ 4 นี ้   จะต้องพิจารณากฎหมายหลกัจ านวน 2 ฉบบั  ฉบบัท่ี  1 คือ
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึง่เป็นกฎหมายแม่บทหลกัท่ีเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการซึง่ควบคมุและดแูลโดย
นายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการค้า  ส่วนฉบบัท่ี 2  คือ หลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ท่ีว่าด้วยนโยบายการส่งเสริมการกบัดแูลกิจการท่ีดีและแสดงถงึการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั   โดย
ก าหนดนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนตา่ง ๆ  ประกาศผ่านระบบข้อมลูสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ในช่วงเดือนธนัวาคม 2559 
ถงึเดือนมกราคม 2560 วา่บริษัทจดทะเบียนตา่ง ๆ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุ และรวมทัง้การเสนอช่ือ
กรรมการเพ่ือเข้ารับการเสนอช่ือแข่งขนัการเลือกตัง้ล่วงหน้าท่ีจะมีขึน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุปีให้บริษัทพิจารณา
ก่อนท่ีจะมีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัทนัน้ ๆ ไม่น้อยกวา่ 60 วนั   โดยในส่วนของบริษัทเอง ก็ได้ด าเนินการประกาศผ่านระบบ
ข้อมลูสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นมาแล้ว  
โดยผู้ ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนท่ีมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1 ของทนุช าระแล้วของบริษัท สามารถท่ีจะเสนอช่ือกรรมการ
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เพิ่มเตมิเพ่ือเข้ารับการพิจารณาได้  ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลมายงับริษัทได้ถงึภายในวนัท่ี  15 
กมุภาพนัธ์ 2560     ซึง่ปรากฏว่าได้มีผู้ ถือหุ้นบางกลุ่มซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1 ของทนุช าระแล้วของบริษัท  ได้
เสนอช่ือนางสาวณฐัธิดา นิโครธางกรู ให้บริษัทพิจารณาเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เพิ่มเตมิ   บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัทจงึได้เสนอช่ือบคุคลดงักล่าวบรรจไุว้เป็นวาระที่ 5 ให้ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในครัง้นีไ้ด้พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการเพิ่มเตมิซึง่มีข้อมลูและประวตัติา่ง ๆ ของบคุคลดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา
ประกอบการตดัสินใจไว้ด้วยตามที่ปรากฎเป็นวาระในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว      แตใ่นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นบางท่านได้มี
การเสนอรายช่ือบุคคลเข้ามาให้ท่ีประชมุได้พิจารณากนัสด ๆ ในวนันี ้    อาจจะท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้มาประชมุในวนันี ้หรือ ผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและกลบัไปก่อนหน้านีแ้ล้วไม่ทราบถงึข้อมลูของบคุคลที่ถูกเสนอช่ือเข้ามาใหม่เพิ่มเตมิ  และผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการ
บริษัทมหาชนจ ากดัต้องมีคณุสมบตัติามที่กฎหมายก าหนด อนัอาจจะท าให้ไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของ ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตามที่กล่าวไว้แล้วในการพิจารณาหลกักฎหมายในส่วนท่ี 2         แตอ่ย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถงึหลกั
กฎหมายในส่วนท่ี 1 คือพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึง่ถือเป็นแม่บทว่าด้วยการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ท่ีต้องออกตามวาระตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น  กฎหมายดงักล่าวก็ไม่ได้มีข้อก าหนดห้ามไว้อย่างชดัเจนวา่ ผู้ ถือหุ้นจะเสนอรายช่ือ
กรรมการเข้ามาให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากนัสด ๆ มิได้     ดงันัน้เม่ือไม่มีกฎหมายก าหนดข้อห้ามไว้ชดัเจน   การเสนอช่ือบคุคล
เพิ่มเตมิก็ไม่น่าท่ีจะขดัตอ่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดัแตอ่ย่างใด เพียงแต่จะไม่เป็นไปตามแนวนโยบายของหน่วยงานท่ี
ก ากบัดแูลเร่ืองหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เทา่นัน้เอง        ดงันัน้ ถ้าหากมีข้อเหน็แย้งกนัระหว่างผู้ ถือหุ้นบางกลุ่มบางรายท่ีเหน็
วา่เสนอรายช่ือบคุคลเพิ่มเตมิได้  กบัผู้ ถือหุ้นอีกบางกลุ่มบางรายท่ีเห็นวา่ไม่สามารถท่ีจะเสนอรายช่ือบคุคลเพิ่มเตมิได้       บริษัทจงึ
ใคร่ขอเสนอความเหน็ตอ่ท่ีประชมุนีว้า่ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและถกูต้องชอบธรรม และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั   จงึขอเสนอและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีมาประชมุในวนันีไ้ด้ออกความเห็นว่าสมควรท่ีจะให้มีการเสนอช่ือบคุคลเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเพิ่มเตมิจากท่ีบริษัทได้เสนอไว้แล้วจ านวน  2  คน หรือไม่  
โดยบริษัทจะขออนญุาตใช้บตัรลงคะแนนเสียงพิเศษท่ีบริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชมุ มา
ใช้เป็นบตัรลงคะแนนเพ่ือพิจารณาตดัสินในประเดน็นี ้

นายชชัวาล  ฮาสวุรรณกิจ  ผู้ ถือหุ้น  ขอเสนอช่ือของนายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ  เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเพิ่มเตมิในครัง้นี ้

นายธารา  ชลปราณี   ผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความเหน็วา่  การด าเนินการเพิ่มรายช่ือของผู้ ท่ีจะถกูเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการเพิ่มเตมิเข้ามาจะถือว่าเป็นการเพิ่มวาระตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีจะต้องใช้เสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของทนุช าระแล้วของบริษัท  หรือไม่ 

นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ  ผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความคิดเหน็ว่าตามท่ีมีผู้ ถือหุ้นบางรายเหน็วา่เป็นการเพิ่มวาระตามมาตรา 105 
วรรคสองนัน้  ตนเองไม่เห็นด้วยกบัความเห็นดงักล่าวข้างต้น   โดยตนเองเหน็ว่าการเสนอรายช่ือบคุคลเข้าไปแข่งขนัการเลือกตัง้
เพิ่มเตมินัน้เป็นการเสนอในวาระไม่ได้เป็นการเพิ่มวาระใหม่แตอ่ย่างใด  ดงันัน้จงึเห็นว่าท่ีประชมุนีส้ามารถเสนอในวาระนีไ้ด้   

นายเอกกมล เอมระดี  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย   ได้เรียนชีแ้จงว่าในกรณีนีไ้ม่ถือเป็นการเพิ่ม
วาระขึน้มาใหม่ตามมาตรา 105 วรรคสองแตอ่ย่างใด   เน่ืองจากวาระท่ี 4 นีเ้ป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการตามท่ี
ออกตามวาระจ านวน 3 คน  โดยบริษัทเสนอรายช่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตัง้จ านวน 2 คน    หากผู้ ถือหุ้นจะเสนอรายช่ือบคุคล
ใดเข้ามาเพิ่มเตมิเพ่ือแข่งขนัการเลือกตัง้ก็เป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีจะเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาได้   

นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ  ผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นรายนางสาวศภุนชุ  ชินเขม  ได้แสดงความคดิเหน็วา่  จะขอให้ท่ี
ประชมุนีล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้ในวาระที่ 4 นี ้  โดยให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เฉพาะกรรมการจ านวน 2 คน ท่ีบริษัทเสนอ
ไว้ก่อนแล้ว  คือ 1. ร้อยโทสมศกัดิ ์ ยมะสมิต   และ 2. ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร ให้เสร็จสิน้เรียบร้อยไปเสียก่อน   หากลงคะแนน
เสียงแล้วไม่ผ่านการพิจารณาเลือกตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการอีก       จงึจะน าเสนอรายช่ือบคุคลเพิ่มเตมิ
เพ่ือมาทดแทนจ านวนกรรมการท่ียงัไม่ครบจ านวน 3 คน  

 นายเอกกมล เอมระดี  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานกฎหมาย   ได้เรียนชีแ้จงวา่ในกรณีข้อเสนอของนาย
สมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ  ตามข้างต้นนี ้   เหน็ว่าไม่น่าจะด าเนินการตามข้อเสนอดงักล่าว   เน่ืองจากเม่ือท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติ
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เลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 ทา่น เป็นประการใดแล้ว  ไม่วา่ท่ีประชมุจะพิจารณาลงมตใิห้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่  หรือ ลงมตไิม่ให้
กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ก็ตาม  ต้องถือวา่การลงมตใินวาระที่ 4 ดงักล่าวนีไ้ด้เสร็จสิน้การมีมตโิดยเป็นผลตามกฎหมายแล้ว      
หากหลงัจากนัน้จะน าช่ือบคุคลรายอ่ืนเข้ามาเสนอช่ือเพ่ือการเลือกตัง้ย่อมจะต้องถือวา่เป็นการเพิ่มวาระขึน้มาใหม่ตามมาตรา 105 
วรรคสอง      ดงันัน้ เหน็ควรท่ีผู้ ถือหุ้นควรจะเสนอรายช่ือบุคคลใดเข้ามาเพิ่มเตมิก็ควรต้องเข้ามาแข่งขนัการเลือกตัง้พร้อมกนัไปกบั
รายช่ือกรรมการจ านวน 2 คน ท่ีบริษัทเสนอไว้ในคราวเดียวกนั   เช่นผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือเข้ามาเพิ่มเตมิ  4 คน เม่ือรวมกบัรายช่ือของ
กรรมการเดมิอีก 2 คน  ก็จะเป็นรายช่ือผู้ แข่งขนัรวมกนัทัง้สิน้ 6 คน เป็นต้น  และเลือกตัง้แข่งขนักนัในวาระที่ 4 นีใ้ห้เสร็จสิน้ซะ
ทีเดียวเลย   และโหวตลงคะแนนเสียงกนัเป็นรายบุคคลไป     บคุคลใดได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน และทัง้ได้คะแนนเสียงสงูสดุ 3 ล าดบัแรกก็จะได้เป็นกรรมการ    แตท่ัง้นี ้ ก่อนจะไปถงึตรงนัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นคง
ต้องพิจารณาออกเสียงลงคะแนนกนัเสียก่อนวา่จะให้มีการเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
ต้องออกตามวาระเพิ่มเตมิจากท่ีบริษัทได้เสนอไว้แล้วจ านวน  2  คน หรือไม่   

นายวศิิษฎ์  รักษ์วศิษิฎ์วงศ์   ผู้ ถือหุ้น  ขอเสนอช่ือตนเอง เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระเพิ่มเตมิในครัง้นี ้
 โดยท่ีประชมุจงึได้เหน็พ้องต้องกนัว่าควรท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีมาประชมุกนัในวนันีไ้ด้ออกความเห็นว่าสมควรจะให้มี
การเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเพิ่มเตมิจากที่บริษัทได้เสนอไว้แล้ว 2 
คนหรือไม่  ฝ่ายจดัการของบริษัทจึงได้เสนอให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงกรณีพิเศษ ( คือบตัรลงคะแนนพิเศษ  ท่ีมีอกัษร  “ก” ก ากบัอยู่ 
)ท่ีได้จดัเตรียมไว้รองรับการออกเสียงในประเดน็ดงักล่าว    โดยหากผู้ ถือหุ้นคนใดเห็นด้วยท่ีจะให้เสนอช่ือบคุคลเพิ่มเตมิได้ ให้กาวา่ 
“เหน็ด้วย”   ถ้าไม่เหน็ด้วยท่ีจะให้เสนอช่ือบคุคลเพิ่มเตมิได้ ก็ให้กาวา่ “ไม่เหน็ด้วย”   ซึง่จะประมวลผลคะแนนจากเสียงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ตดัสิน 
 โดยผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ท่ีประชมุเสียงข้างมากเหน็ด้วยให้มีการเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเพิ่มเตมิอีกได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

-   เหน็ด้วย 61,666,743,130 เสียง     คดิเป็นร้อยละ   90.7186  
 -   ไม่เหน็ด้วย          6,309,089,009    เสียง  คดิเป็นร้อยละ     9.2814  

    รวม  67,975,832,139 เสียง  คดิเป็นร้อยละ         100         
 -   งดออกเสียง           110,303,543   เสียง  คดิเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย      976,186,988 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     - 
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  4,974,610,904 เสียง  คดิเป็นร้อยละ     - 

     ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ดงันัน้ในวาระที่ 4. นี ้  กลุ่มผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือบคุคลพร้อมข้อมลูประวตัสิ่วนตวัเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระเพิ่มเตมิอีก จ านวน  5 คน   จากเดมิที่บริษัทฯ ได้เสนอช่ือกรรมการจ านวน 2 คน คือ ร้อยโท
สมศกัดิ ์ ยมะสมิต และ ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศริิโวหาร  ท่ีได้ออกตามวาระให้ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้ามาใหม่ ดงัมีรายช่ือ
ตอ่ไปนี ้ 

1. นายสนัตชิยั  เตียวสมบรูณ์กิจ  (ได้แสดงข้อมลูประวตัแิละได้มาแสดงตวัให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ) 
2. พลโทวฒันา  เพ็ชรมงคล            (ได้แสดงข้อมลูประวตัผิ่านมาทางนายทิศชวนฯ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เสนอช่ือ  

แตผู่้ถกูเสนอช่ือไม่ได้เข้ามาร่วมประชมุในวนันี)้  
3. นายภริูช  นานาวราทร  (ได้แสดงข้อมลูประวตัผิ่านมาทางนายทิศชวนฯ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เสนอช่ือ  

แตผู่้ถกูเสนอช่ือไม่ได้เข้ามาร่วมประชมุในวนันี)้ 
4. นายวศิิษฎ์  รักษ์วศิษิฎ์วงศ์ (ได้แสดงข้อมลูประวตัแิละได้มาแสดงตวัให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ) 
5. นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ (ได้แสดงข้อมลูประวตัแิละได้มาแสดงตวัให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ) 
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โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการในวาระที่ 4. นี ้  บริษัทฯ  จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง 
เลือกตัง้กรรมการ  เป็นรายบคุคลแตล่ะคน ทีละคน ๆ ไป  โดยบุคคลท่ีได้คะแนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาจ านวน 3 ทา่น  และได้
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ      

ทัง้นี ้บคุคลท่ีเข้ารับการเลือกตัง้แตล่ะทา่น รวมจ านวน  7 คน  ได้คะแนนเสียงดงันี ้ 
 
(1) ร้อยโทสมศกัดิ ์ ยมะสมิต ( ใช้บตัรลงคะแนนเสียง วาระ  4.1 ) 
-   เหน็ด้วย   5,414,511,449 เสียง     คดิเป็นร้อยละ      7.8441  

 -   ไม่เหน็ด้วย        63,612,448,466 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    92.1559 
     รวม  69,026,959,915 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง      472,368,198    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย      230,877,256    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  4,308,478,205 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    - 
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
(2) ร้อยโท ดร.สพุรชยั  ศริิโวหาร ( ใช้บตัรลงคะแนนเสียง วาระ  4.3 ) 
-   เหน็ด้วย 11,059,218,434 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    15.9385  

 -   ไม่เหน็ด้วย        58,327,554,934 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    84.0615 
     รวม  69,386,773,368 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง        97,880,104    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย      297,411,672    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  4,256,618,430 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    - 
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
(3) นายสนัตชิยั  เตียวสมบรูณ์กิจ  ( ใช้บตัรลงคะแนนเสียง ท่ีมีอกัษร  “ข”  ก ากบัอยู่ ) 
-   เหน็ด้วย 52,699,130,518 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    80.7873  

 -   ไม่เหน็ด้วย        12,532,855,389 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    19.2127 
     รวม  65,231,985,907 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง      582,903,580    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย   1,069,778,383    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  7,154,015,704 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    - 
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
(4) พลโทวฒันา  เพ็ชรมงคล ( ใช้บตัรลงคะแนนเสียง ท่ีมีอกัษร  “ค”  ก ากบัอยู่ ) 
-   เหน็ด้วย 51,830,270,406 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    78.4579  

 -   ไม่เหน็ด้วย        14,230,966,850 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    21.5421 
     รวม  66,061,237,256 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง      253,610,418    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย      999,508,538    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  6,724,327,362 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    - 
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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(5) นายภริูช  นานาวราทร ( ใช้บตัรลงคะแนนเสียง ท่ีมีอกัษร  “ฆ”  ก ากบัอยู่ ) 
-   เหน็ด้วย 53,250,174,569 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    80.8487  

 -   ไม่เหน็ด้วย        12,613,821,219 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    19.1513 
     รวม  65,863,995,788 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง      246,300,820    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย   1,366,754,539    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  6,561,632,427 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    - 
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
(6) นายวศิิษฎ์  รักษ์วศิษิฎ์วงศ์ ( ใช้บตัรลงคะแนนเสียง ท่ีมีอกัษร  “ง”  ก ากบัอยู่ ) 
-   เหน็ด้วย   5,657,055,948 เสียง     คดิเป็นร้อยละ      8.6016  

 -   ไม่เหน็ด้วย        60,110,703,778 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    91.3984 
     รวม  65,767,759,726 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง      248,382,149    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย   1,003,316,702    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  7,019,224,997 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    - 
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
(7) นายสมชาย  เลิศวเิศษธีรกลุ ( ใช้บตัรลงคะแนนเสียง ท่ีมีอกัษร  “จ”  ก ากบัอยู่ ) 
-   เหน็ด้วย 20,753,282,210 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    31.5649  

 -   ไม่เหน็ด้วย        44,994,782,616 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    68.4351 
     รวม  65,748,064,826 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง        73,761,754    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย   1,512,937,717    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  6,703,919,277 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    - 
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม  :  บคุคลผู้ ท่ีได้รับการเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้ จ านวน  3 คน   

โดยเรียงตามล าดบัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมา 3 ล าดบั และได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน   คือ 

1. นายภูริช  นานาวราทร   ได้คะแนนเสียงคดิเป็นร้อยละ   80.8487 

2. นายสันตชัิย  เตียวสมบูรณ์กิจ  ได้คะแนนเสียงคดิเป็นร้อยละ   80.7873 

3. พลโทวัฒนา  เพช็รมงคล  ได้คะแนนเสียงคดิเป็นร้อยละ   78.4579 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการเพิ่มเตมิอีก  1 คน  

นายเมธา ธรรมวหิาร  กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่  ตามที ่
บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ และไว้ในระบบการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเม่ือวนัท่ี  
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1 ธนัวาคม 2559 แล้ว  และได้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ ได้ถึงภายในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2560 นัน้  ปรากฎว่ามีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอช่ือ นางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร  เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท   

 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบข้อบงัคบับริษัทฯข้อท่ี 13 และ  
ข้อท่ี 14  ก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการนัน้ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามกฎหมาย และ ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ดงันัน้ กรณีท่ีจะมีการเลือกกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก   จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการเพิ่มเตมิดงักล่าว  

คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาว่าจะเลือกตัง้บุคคล
ดงักล่าวเข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเตมิอีก 1 คน หรือไม่   
 ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุสดัส่วนการถือหุ้น วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์การท างานของนางสาวณัฐธิดา นิโครธางกูร  
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  3.  ซึง่ได้แนบไว้ท้ายหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีไ้ว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาล่วงหน้า
ด้วยแล้ว  
 ส าหรับในวาระนี ้ ซึง่เป็นวาระเลือกตัง้กรรมการ และเพ่ือให้ปฏิบตัติามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี    
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายคน   โดยบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของ 
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีมาประชมุ ทัง้ที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดยวธีิการและหลกัเกณฑ์การ 
ลงคะแนนในวาระนีเ้ป็นไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุได้รับทราบแล้วก่อนหน้านี ้ 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งต่อท่ีประชมุว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 

เม่ือผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเพิ่มเตมิรายดงักล่าวเสร็จแล้ว   พนกังานเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  จงึได้เดนิ
เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน   และน ามาประมวลผลคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมตไิม่อนมุตัเิลือกตัง้ นางสาวณฐัธิดา  นิโครธางกรู   เข้าเป็นกรรมการ 
เพิ่มเตมิ  เน่ืองจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถงึเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

(1)   นางสาวณฐัธิดา  นิโครธางกรู 
-   เหน็ด้วย 12,384,992,190 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    18.5228  

 -   ไม่เหน็ด้วย        54,478,413,576 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    81.4772 
     รวม  66,863,405,766 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง      330,350,594    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย      150,723,849    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
-  ไม่ส่งบตัรลงคะแนน  6,694,203,365 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    - 
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการบริหารความเส่ียง  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    และ กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ประจ าปี 2560  
นายเมธา ธรรมวหิาร  กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้เรียนเสนอขอให้ท่ีประชมุ 

พิจารณาอนมุตักิ าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
90  และข้อบงัคบับริษัทฯข้อท่ี 29 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท    ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของ
บริษัทมิได้ก าหนดไว้  การจ่ายคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ที่ 2/2560  เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560  ได้พิจารณา
รายละเอียดการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
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กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีผ่านมาแล้ว     จงึเห็นสมควรให้ก าหนดผลประโยชน์
ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท)      ทัง้นี ้ รายละเอียดของ
คา่ตอบแทนกรรมการทัง้  6 ชดุ ดงักล่าว  ได้มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในหน้าท่ี 4 และ หน้าท่ี 5 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่) ไว้แล้ว  และได้ถกูน าแสดงตอ่ท่ีประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาไปพร้อมกนั  ดงันี ้    
 

ต าแหน่ง อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2558 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2559 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2560 

กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกิตติมศกัดิ ์และ  
ประธานกรรมการบริษัท 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

 
37,500 

 
37,500 
37,500 

 
37,500 

 
37,500 
37,500 

 
37,500 

 
37,500 
37,500 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 
 15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

หมายเหต ุ: 1.  คา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ / เดือน 
                              2.  ในต าแหน่งประธานกิตตมิศกัดิ์และประธานกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนอ่ืนๆ เช่น 

2.1  ต าแหน่งประธานกิตตมิศกัดิมี์คา่ใช้จ่ายรถยนต์ประจ าต าแหน่ง เดือนละ  
 50,000 บาท  
2.2  ต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจ าต าแหน่ง 
2.3 คา่น า้มนัรถตามท่ีจ่ายจริง                 
2.4 คา่เลีย้งรับรอง 
 

ต าแหน่ง อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2558 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2559 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2560 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบีย้ประชุม / เดือน 
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ต าแหน่ง อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2558 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2559 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท) 
ปี 2560 

กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบีย้ประชมุ / ครัง้ 
 

ทัง้นี ้ อตัราการคดิค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแตล่ะชุดดงักล่าวในปี 2560 ตามตารางข้างต้นนัน้ มีอตัรา
การคดิค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแตล่ะชดุตามอตัราเดียวกนักบัในปี 2559       

ส าหรับขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะชดุท่ีได้รับมอบหมาย  รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ใน 
หมวดท่ีวา่ด้วย โครงสร้างการจดัการ หน้าท่ี 37 และ การก ากบัดแูลกิจการ หน้าท่ี 46   

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ตามมาตรา 90 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนมุตัผิลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียง  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ประจ าปี  2560  ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 7,500,000 บาท    เน่ืองจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถงึ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

-   เหน็ด้วย 22,820,086,362 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    31.3600  
 -   ไม่เหน็ด้วย        49,843,538,228 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    68.4965 

-   งดออกเสียง      104,414,513    เสียง  คดิเป็นร้อยละ      0.1435 
     รวม  72,768,039,103 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100  

-   บตัรเสีย   1,270,644,471    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก  

ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศิริโวหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามที่หลกัทรัพย์ประเภทใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 2 (IEC-W2)  ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 มิถนุายน 2559 เป็นต้นมา และเน่ืองด้วยตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ได้พิจารณาและมีข้อชีแ้นะให้บริษัทฯ ควรแก้ไขเพิ่มเตมิ
ความในข้อ 4. ของข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวกบัหุ้นหรือใบหุ้นและนายทะเบียนหุ้นซึง่จดทะเบียนไว้นานแล้วให้มีความชดัเจนถกูต้องตรง
ตามแบบวธีิปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ณ ปัจจบุนั   

ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 31 ได้ก าหนดไว้วา่  บริษัทมหาชนจ ากดัจะแก้ไข 
เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เม่ือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 4. 
วรรคแรก   ดงันี ้
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ข้อความเดมิ ข้อความใหม่ 
ข้อ 4.   ใบหุ้นของบริษัทนีเ้ป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น   และ
จะต้องมีลายมือช่ือของกรรมการลง หรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย
หนึง่คน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นาย
ทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้   

ข้อ 4.   หุ้นของบริษัทเป็นหุ้ นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้น   โดยใบหุ้น
ของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงนามหรือพิมพ์
ลายมือช่ือ  แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ ลงนามหรือผู้ พิมพ์
ลายมือช่ือแทนก็ได้ บริษัทอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก็ได้   หากบริษัทแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บริษัท 
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนาย
ทะเบียนหุ้ น วิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับงานทะเบียนหุ้ นให้เป็นไป
ตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

   
ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เรียนแจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า  วาระนีใ้ช้คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงตามมาตรา 31 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ์ 
นายธารา  ชลปราณี  ผู้ ถือหุ้น  ได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะวา่  ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นใน

วาระนีใ้นหน้าท่ี 6   ข้อความในกรอบของข้อบงัคบัข้อ 4.  (ข้อความใหม่)ในบรรทดัท่ี 3 นบัแตบ่รรทดับนลงมา  ระบวุา่  “ ..แตบ่ริษัท
อาจมอบหมายให้นายทะเบียนว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด...”    ตนเองเหน็วา่น่าจะมีข้อความตกหล่นไปคือค าว่า  “ หุ้นตาม
กฎหมาย ”  ข้อความที่สมบรูณ์น่าจะเป็นข้อความว่า  “ ..แตบ่ริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาด...”   แตเ่ม่ือพิจารณาดจูากข้อความที่บริษัทฯ เสนอมาตามกรอบโดยรวมทัง้หมดแล้ว ตนเองก็เหน็วา่ถงึแม้ผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
ให้ใช้ข้อความดงักล่าวของบริษัทก็ไม่ได้ท าให้ความหมายของหลกัการเร่ืองการมอบหมายนายทะเบียนคลาดเคล่ือนไปจากเดมิแต่
อย่างใด   

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตไิม่อนมุตัใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก  
เน่ืองจากมีคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่ถงึ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

-   เหน็ด้วย 25,906,564,122 เสียง     คดิเป็นร้อยละ    35.3717  
 -   ไม่เหน็ด้วย        47,304,454,742 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    64.5875 

-   งดออกเสียง        29,821,302    เสียง  คดิเป็นร้อยละ      0.0407 
     รวม  73,240,840,166 เสียง  คดิเป็นร้อยละ        100  

-   บตัรเสีย      797,843,408    เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 

- ไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณา     แตมี่ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคดิเห็นและมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ 
เป็นข้อมลูโดยสงัเขป ได้ดงันี ้
      นายไกรวลัย์  คชวณิช   ผู้ ถือหุ้น   ได้แสดงความคดิเห็นว่า ในหนงัสือรายงานประจ าปี (Annual Report) ปี 2559  ใน
หน้าท่ี 38  และ ในหน้าท่ี 43  ตนเองเหน็ว่าไม่น่าจะสอดคล้องกนั    และ ผงัโครงสร้างการบริหารงาน (Organization Chart) ท่ี
ปรากฏในหน้าท่ี 43  น่าจะระบเุป็นหมายเหตเุอาไว้ว่าผงัโครงสร้างนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ีเทา่ใด  
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ท่ีประชมุ ได้ด าเนินการประชมุมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานฯ จงึได้กล่าวปิดการประชมุและกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น 
 

ปิดประชมุ เวลา  21.45 น. 
 
หมายเหต ุ      : เน่ืองจากระหวา่งการด าเนินการประชมุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ  จงึท าให้จ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ
จนถงึวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชมุ       ทัง้นีมี้จ านวนยอดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้ามา
ประชมุทัง้หมดรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้  936 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 74,038,683,574 หุ้น   คดิเป็นร้อยละ  36.3914  ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด   

 
 

      ลงช่ือ                                                                    ประธานท่ีประชมุ 
                (     พลเอก ดร.กิตตศิกัดิ ์ รัฐประเสริฐ      ) 
                ประธานกรรมการบริษัท 

 
ลงช่ือ                                                     ผู้บนัทกึการประชมุ 
            (      นายสมชยั  วฒุศิาสตร์    ) 
       ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย 


