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   รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่ 1/2560 
บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 20 ตุลาคม  2560   เวลา 13.30 น.  ณ หอ้งราชเทวีแกรนดบ์อลรูม ชั้น 3  โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  เลขท่ี 
296  ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร     
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ส าหรับขอ้มูลตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 26 กนัยายน 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ีปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อ
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  บริษทัฯ มีจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 203,591,502,350 หุน้  

ทั้งน้ี  ขณะท่ีประธานท่ีประชุมไดด้  าเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 13.59 น. ไดผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมา
ประชุมจ านวน 2,345 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 76,622,161,779 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 37.6352 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด
จ านวน  203,591,502,350 หุน้    
 
เร่ิมการประชุม 

นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ    ท  าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  
ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  13.59  น. และไดแ้นะน าคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู ้

ถือหุน้  ดงัน้ี  
กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1. นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ    ประธานกรรมการ   
2. นายสันติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ  รองประธานกรรมการ  
3. นายเมธา  ธรรมวหิาร  กรรมการ   และ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการท่ีไม่มาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
1.         พลโทวฒันา เพช็รมงคล                       กรรมการ 
2.         นายภูริช นานาวราทร                           กรรมการ 

   
ในล าดบัถดัไป ประธานท่ีประชุม ไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ     บริษทัฯไดเ้ชิญตวัแทนจากส านักงานทนายความ บริษทั สีลม แอดไวซอร่ี เซอร์วิส จ ากดั คือ 
นายสนทยา นอ้ยเจริญ  กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัดงักล่าว มาท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้แก่บริษทัในโอกาสน้ีดว้ย  กบัทั้ง 
บริษทั สีลม แอดไวซอร่ี เซอร์วสิ จ  ากดั ยงัไดก้รุณาจดัเจา้หนา้ท่ีของตนเอง คือ คุณณัฐธยาน์  ศิริพาณิชยกุล  มาท าหน้าท่ีเป็นคนกลาง
ท่ีเป็นอิสระ หรือ Inspector  เพื่อท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 

กบัทั้ง บริษทั เค อาร์ เอส ที แอดไวเซอร่ี จ  ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดม้าท าการเป็นผูต้รวจสอบพิเศษให้แก่บริษทั  โดยคุณรับ
พร พรหมวงศานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัดงักล่าวก็ไดใ้หเ้กียรติมาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย    

ต่อจากนั้น นายพงศก์วิน  จึงรุ่งเรืองกิจ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดม้อบหมายให้นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผูอ้  านวยการ
อาวโุส ฝ่ายกฎหมาย  กล่าวช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน    
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นายสมชยั วฒิุศาสตร์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย  ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบาย 
การส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการ 
แจง้ขอ้มูลข่าวสารและการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้        นอกจากการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 
1/2560  ในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บทราบโดยวิธีทางไปรษณียล์งทะเบียน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้
นั้น  บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวลงในเวบไซตข์องบริษทัฯ  ท่ี  www.iec.co.th  
เป็นการล่วงหน้าแลว้  โดยหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560  นั้น  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่   หนังสือเชิญประชุมผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 ท่ีผ่านมา  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการรับทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวให้แก่ผู ้
ถือหุน้ หรือนกัลงทุนผูส้นใจทุกท่านไดรั้บทราบโดยทัว่ไปไดอี้กทางหน่ึงดว้ย   

และส าหรับการประชุมในคร้ังน้ี  บริษัทฯ ได้ว่าจา้ง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ดา้นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่บริษทัจดทะเบียนชั้นน าต่าง ๆ  หลายบริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  มาเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการรับลงทะเบียนเขา้ประชุม  และการประมวลผลนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
ใหแ้ก่บริษทัฯ ดว้ย     ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้งแม่นย  า และรวดเร็ว 

พร้อมกนัน้ียงัไดแ้จง้ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบวา่   บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน
ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายล าดบัท่ี 9. ของหนังสือเชิญประชุม
ดงักล่าว และนายสมชยั วฒิุศาสตร์ ยงัไดเ้รียนช้ีแจงถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษทัฯ  ไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสียงให้
ผูถื้อหุน้ทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในช่วงท่ีเขา้มาลงทะเบียนประชุม  และเพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นมีความ
ชดัเจนและถูกตอ้งตามแนวทางและหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัการลงคะแนนเสียงท่ีดี บริษทัฯขอความกรุณาผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ
ทุกท่านไดโ้ปรดเซ็นช่ือของท่านก ากบัลงในช่องลงช่ือของบตัรลงคะแนนในทุก ๆ วาระดว้ย   ทั้งน้ี โดยในการลงคะแนนในแต่ละ
วาระนั้น  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 14 และ ขอ้ 35 ทวิ ให้ใชร้ะบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง    ซ่ึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน
แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง    ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่
ละวาระ เม่ือไดล้งมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแลว้ ให้ชูมือข้ึน  โดยจะมีเจา้หน้าท่ีเดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้น
คนนั้น    กรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นยกมือจะถือว่าผูถื้อหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ   จากนั้นก็จะท าการ
ประมวลผลคะแนน   โดยบริษทัฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นชอบดว้ย  หรืองดออกเสียง  หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมา
ประชุมในช่วงวาระนั้นๆ  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้นๆ  และประกาศผลคะแนนให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบในแต่ละวาระ  

กบัทั้งนายสมชยั วุฒิศาสตร์  ยงัไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมเป็นขอ้หมายเหตุให้แก่ท่ีประชุมว่า   ส าหรับในวาระที่ 7  อันเป็นวาระ
เลือกตั้งกรรมการเพิม่เติมอกี 6 คน ซ่ึงมีกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตั้งมีจ านวน 12 คน  นั้น  บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิออกเสียง เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้    เม่ือไดมี้การออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแล้ว       
ประธานท่ีประชุม  หรือผูท่ี้ด  าเนินการประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระน้ีให้ท่ีประชุมไดท้ราบต่อไป    
ดงันั้น  เฉพาะในวาระที่ 7 เท่าน้ัน    บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาประชุม   ทั้งที่ลงคะแนน  เห็นด้วย    ไม่
เห็นด้วย    หรือ   งดออกเสียง ก็ตาม   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการปฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
2. ผูม้าประชุมท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.  ซ่ึงมีเง่ือนไขให้ออกเสียง

หลงัจากท่ีไดรั้บฟังค าช้ีแจงหรือค าอธิบายในแต่ละวาระแลว้ โดยออกเสียงวธีิการเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  
ส่วนผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะแบบ ค. ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดก้ าหนดการออกเสียง

ไวล่้วงหน้าทุกวาระ ไม่ตอ้งออกเสียงเน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะก าหนดไวแ้ลว้ ยกเวน้กรณีท่ีผูม้อบ
ฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงไดต้ามท่ีเห็นสมควร
เช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองเม่ือไดมี้การออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ หรือผูท่ี้ด  าเนินการประชุมจะแจง้ผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

 

http://www.iec.co.th/
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โดยในการเก็บบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรับท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น  จะใชเ้วลาวาระละ 3 นาที 
โดยประมาณ    ทั้งน้ี ขอใหท่้านผูถื้อหุน้โปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ย  

อน่ึงหากตอ้งใชเ้วลาในการตรวจนบัคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด  าเนินการประชุมอาจขอ
อนุญาตท่ีประชุมแจง้ผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปก็ได ้
 ทั้งน้ี หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งบตัรลงคะแนนในวาระใดก็ตาม โดยไม่ไดก้าเคร่ืองหมายใด ๆ เลย บริษทัฯ จะถือว่า ผูถื้อหุ้น
ท่านนั้น  ออกเสียงลงคะแนน  เห็นดว้ย กบัวาระนั้น ๆ 
 หากผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงลงทะเบียนแลว้ แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้
เสร็จ  บริษทัฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผูถื้อหุ้นใช้สิทธิโดยการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจา้หน้าท่ีของ
บริษทั เพ่ือบนัทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ๆ ไวด้ว้ย  
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะมิไดคื้นบตัรลงคะแนนแก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัไว ้ ให้ถือว่าผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะออกเสียงเห็นดว้ย 

และในกรณีท่ีมีการเสนอจากผูถื้อหุ้นให้เปล่ียนแปลงเน้ือหาการพิจารณาในวาระใดวาระหน่ึงแตกต่างไปจากขอ้เสนอเดิม
ของคณะกรรมการบริษทั ประธานท่ีประชุมจะตอ้งขอความยนิยอมจากผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมาประชุมว่าเห็นชอบท่ีจะพิจารณาเน้ือหา
ท่ีแตกต่างไปจากขอ้เสนอเดิมหรือไม่ โดยขอให้ใช้วิธีชูมือ ท่านท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ยกมือข้ึน  แต่หากว่าไม่สามารถ
ประเมินและตดัสินกนัดว้ยสายตาไดบ้ริษทัก็จะใชบ้ตัรลงคะแนนพิเศษซ่ึงไดแ้จกให้ท่านไวพ้ร้อมบตัรลงคะแนนแลว้  ท่านท่ีไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียงใหส่้งบตัรลงคะแนนต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั   เพ่ือน าไปหกัจากคะแนนเสียง โดยจะถือคะแนนเสียงขา้งมากเป็น
เกณฑต์ดัสินต่อไป 

ทั้งน้ี  ในการลงคะแนนเสียงผูถื้อหุ้นส าหรับวาระท่ีมีการ เปล่ียนแปลงเน้ือหานั้น ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีอยู่ร่วม
ประชุม ณ ขณะนั้น สามารถใชสิ้ทธิพิจารณาและลงมติของตนตามท่ีท่านจะเห็นสมควรไดทุ้กประการ     แต่ถา้หาก ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะ รายใดไดส่้งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไวแ้ลว้ โดยไม่สามารถอยูร่่วมประชุมจนแลว้เสร็จในวาระท่ี
มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางประการนั้น ๆ ได ้  บริษทัฯ จะให้ยึดถือเอาเจตนารมยเ์ดิมท่ีผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ท่านนั้นได้
ลงคะแนนเสียงใหไ้วแ้ก่บริษทัฯ ทั้งท่ีเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง  ก็ตาม เป็นเกณฑ ์  

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีการประชุมไดเ้ร่ิมด าเนินการไปแลว้ระยะหน่ึง  คะแนนเสียง
ของท่านจะไม่ถูกนับรวมลงไปในวาระการประชุมท่ีไดพิ้จารณาและลงมติไปแลว้ก่อนหน้าเวลาท่ีท่านเขา้ประชุม   ท่านจะมีสิทธิ
ลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระการประชุมท่ียงัคงเหลืออยูเ่ท่านั้น 

ทั้งน้ี  นายสมชยั วุฒิศาสตร์ ยงัไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมต่อไปอีกว่า  หากมีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความประสงคท่ี์จะท าการ
ซกัถาม หรือมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะใด ๆ ต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระก็ดี   บริษทัฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีมาประชุมท่ีมีความประสงคจ์ะซักถามนั้น  โดยขอให้ผูท่ี้จะท าการซักถามไดโ้ปรดกรุณาแจง้ช่ือ – นามสกุล ของตนเอง 
และฐานะของตนเองวา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะมาจากผูถื้อหุน้รายใด   เพ่ือบริษทัฯ  จะไดท้  าการ
ช้ีแจงในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการประชุมในคร้ังน้ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง  อนัเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็น
มาตรฐานโดยทัว่ไปต่อไป   

และเน่ืองจากการประชุมในคร้ังน้ี  มีจ  านวนวาระการประชุมตามปกติจ านวนทั้งส้ิน 7 วาระ  ส่วนในวาระท่ี 8 เป็นวาระ
พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ   ในการน้ีท่ีประชุมตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้
แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

ทั้งน้ี  เม่ือท่ีประชุมไดด้  าเนินการประชุม และซักถามในวาระตามปกติเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้    หากผูถื้อหุ้นท่านใดจะมี
ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะก็สามารถใหค้  าเสนอแนะต่อบริษทัฯ ในวาระท่ี 8 น้ีได ้   เวน้แต่เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้จะน าเสนอนั้น  เป็นเร่ืองท่ี
จะตอ้งน าให้ท่ีประชุมพิจารณาในเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติมนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม  อนัเป็นในลกัษณะของการเพ่ิมวาระ
ข้ึนมาใหม่อีกวาระหน่ึงตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และลงมติออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองอ่ืนนั้น   ก็จะตอ้งขอใหด้ าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   โดยจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ย 2 ขั้นตอน  ดงัน้ี  
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(1) ตอ้งมีผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดลงคะแนนเสียง
รับรองในการท่ีจะขอใหพิ้จารณาเร่ืองท่ีจะน าเสนอเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมได ้

(2)  และเม่ือผ่านขั้นตอนท่ี  (1)  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ท่ีประชุมจึงจะออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองนั้น ๆ ได ้  

อน่ึง ในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหเ้ป็นมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี  เป็นดงัน้ี    
- ในวาระท่ี 1 , วาระท่ี 6  และวาระท่ี 7    นั้น  ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ ์   
- ในวาระท่ี 2 จนถึงวาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นเร่ืองการลดทุน, เพ่ิมทุน, แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคนธ์สนธิของบริษทั ให้ใช้

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ ์
ต่อจากนั้น ประธานท่ีประชุม เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม   

ดงัน้ี   
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (คร้ังใหม่) เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 (คร้ังใหม่) เม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2560 โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซ่ึงปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 (คร้ัง
ใหม่) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมนั้นถูกตอ้งครบถว้นจึงมีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 (คร้ังใหม่) เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560  ตามท่ีเสนอมาทุก
ประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย 104,811,919,805 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.0612 
 -   ไม่เห็นดว้ย                       993,339,210  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.9388 
      รวม  105,805,259,015 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง        320,529,166 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานท่ีประชุม  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัฯ มีเร่ืองส าคญัเพ่ิมเติมท่ีจะแจง้ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบว่า เม่ือวนัท่ี 18 
ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 22/2560 ซ่ึงประชุมกนัเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 ไป
ยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่  คณะกรรมการฯ ไดเ้ห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชี
รายใหม่ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม   โดยทั้ งน้ี  เม่ือท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัน้ี (20 ตุลาคม 2560)  ได้
ด  าเนินการประชุมและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามล าดับระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว    
บริษทัฯ ก็จะด าเนินการน าเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้เพ่ิมวาระการประชุมเก่ียวกบัการรับรองท่ีจะให้น าเสนอท่ีจะน า
เร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่น้ี เขา้สู่การพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในคร้ังน้ีได ้ และหากผ่านขั้นตอนการรับรองให้
เพ่ิมบรรจุเป็นวาระตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ..ศ. 2535 ท่ีก าหนดให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการลงมติให้การรับรองท่ีจะขอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเร่ืองน้ีไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   หลงัจากนั้น ก็จะให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดล้งมติอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือพิจารณาอนุมติั
ให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  โดยในคร้ังหลงัน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เป็นเกณฑ ์
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 ในล าดบัต่อมา ประธานท่ีประชุม ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากในวาระถดัไปน้ี  อนัไดแ้ก่ ในวาระท่ี 2  จนถึงใน
วาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นเร่ืองการลดทุนจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน การแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุน – เพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดัสรรเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัฯ  นั้น  เป็นวาระท่ีมีความ
ต่อเน่ืองและมีส่วนสัมพนัธ์สอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั    ดว้ยเหตุน้ี  ก่อนท่ีจะเขา้สู่การพิจาณาเน้ือหาของวาระท่ี 2  ถึง วาระท่ี 6  รวมถึง
การพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้  ประธานท่ีประชุมจึงใคร่ขอถือโอกาส ช้ีแจงและอธิบายถึงภาพ
โดยรวมของท่ีมาท่ีไป และ เหตุผลความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ   พร้อมทั้งไดน้ าเสนอและฉายภาพ 
(Presentation) เก่ียวกบัวสัิยทศัน์  พนัธกิจ   การเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้ RO  วตัถุประสงคก์ารเพ่ิมทุน  และ การแกไ้ขปัญหาในช่วง 
2 เดือนเศษท่ีผา่นมาท่ีตนเองเขา้มาบริหารงานในบริษทัน้ีใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ พอเป็นสังเขป    เช่น    การลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น     
การลดจ านวนบุคคลากรให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ   การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ของบริษทั และ บริษทัในกลุ่ม   เช่น   
บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1 จ ากดั    บริษทั จีเดค  จ  ากดั    ธุรกิจผลิตเมด็พลาสติกจากวสัดุรีไซเคิลท่ีจงัหวดัระยอง ท่ีประสบปัญหาสภาวะ
ขาดทุนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานต่าง ๆ     การแกไ้ขปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทั   การ
แก้ไขปัญหาการสรรหาผูส้อบบญัชีของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพ่ือน าไปสู่การจัดท างบการเงินของบริษทัให้เป็นท่ีเรียบร้อยและ
สามารถน าส่งใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต.   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และหน่วยงานของรัฐไดใ้นโอกาสต่อไป เป็นตน้  
 นายทิศชวน  นานาวราทร   ผูถื้อหุน้  ไดแ้สดงความเห็นต่อท่ีประชุมวา่  ตนเองเห็นวา่บริษทัฯ ไม่ควรจะเพ่ิมทุนมากถึง 1 : 1   
ควรจะเพ่ิมทุนเพียงแค่ 10 : 1  หรือ  9 : 1      การเพ่ิมทุนกวา่ 2 พนัลา้นบาท เป็นการเพ่ิมทุนท่ีมากจนเกินไป   เห็นว่าควรเพ่ิมทุนเพียง
เท่าท่ีจ  าเป็นเพียงแค่ไม่เกิน 2 ร้อยลา้นบาท  เพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเพียงแค่น ามาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตของบริษทัก็น่าจะเพียงพอแลว้   
ยงัไม่จ าเป็นตอ้งไปลงทุนโครงการอ่ืน ๆ อีก 
 พนัเอกผวน คลา้ยพงษ ์ ผูถื้อหุน้  ไดแ้สดงความเห็นวา่ กิจการใดท่ีขาดทุนควรจะขายกิจการนั้นออกไปเสีย    ส่วนกิจการใด
ท่ีมีก าไรขอใหท้  าต่อไป  
 นายภกัดีชยั  อาชาเทวญั  ผูถื้อหุน้  ไดแ้สดงความเห็นต่อท่ีประชุมวา่  ตนเองขอสนบัสนุนการเพ่ิมทุนของบริษทั   เน่ืองจาก
ตนเองเห็นวา่ปัจจุบนัน้ี ผูบ้ริหารชุดใหม่ไดเ้ขา้มาเร่ิมท าการปรับปรุงและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและสะสมมานานให้
บรรเทาเบาบางลงไปไดบ้า้งบางส่วนแลว้    การเพ่ิมทุนก็เพ่ือท่ีจะน าไปแกไ้ขปัญหาของเก่า ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  และน าไปหาโอกาส
ในธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีเห็นวา่มีช่องทางท่ีจะท าก าไรและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัฯได ้ 
 นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ในฐานะประธานท่ีประชุม  ไดเ้รียนช้ีแจง
ว่า   การเพ่ิมทุนเพียงแค่ 10 : 1   จะไดเ้มด็เงินมาเพียงแค่ 2 ร้อยลา้นบาท ซ่ึงไม่สามารถน ามาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และ Run 
กิจการในโครงการต่าง ๆของกลุ่มบริษทัไดแ้ต่อยา่งใด  
 นายสิทธิโชค  บุญวณิชย ์ ผูถื้อหุ้น  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า  การหาผูส้อบบญัชีเพ่ือจดัท างบการเงิน  และ การเพ่ิมทุน  
บริษทัฯ ควรจะตอ้งท าเร่ืองใดก่อน    และคาดว่าหุ้นของบริษทัจะสามารถปลดเคร่ืองหมายห้ามซ้ือขาย ( ปลดเคร่ืองหมาย SP) ได้
เม่ือใด 
 นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ในฐานะประธานท่ีประชุม  ไดเ้รียนช้ีแจง
วา่ ปัญหาทั้ง 2 เร่ือง เป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัทั้งคู่  ขณะน้ีบริษทัก าลงัด าเนินการแกไ้ขปัญหาทั้ง 2 เร่ืองอยู่      ส่วนกรณีท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะปลดเคร่ืองหมาย SP   ออกจากหุน้ของบริษทัฯ ไดก้็ต่อเม่ือ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าและจดัส่งงบการเงิน
ท่ีบริษทัไดค้า้งส่งอยูใ่หแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยไ์ดค้รบทุกงวดงบการเงินท่ีคา้งส่งแลว้ และบริษทัฯจะตอ้งส่งงบการเงินงวดปกติอีก 2 งวด
ติดต่อกนั ในห้วงเวลาของการส่งงบการเงินเป็นปกติ   ฉะนั้น บริษทัฯ  จึงคาดว่า การปลดเคร่ืองหมาย SP  น่าจะเกิดข้ึนไดใ้นช่วง
ปลายปี 2561    
 ผูถื้อหุน้ผูช้ายท่านหน่ึง ไดแ้สดงความเห็นต่อท่ีประชุมวา่   คดีทุจริตต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมากบักลุ่มบริษทั   ขอให้
บริษทัฯ ด าเนินการไปตามขั้นตอนตามปกติทัว่ไป 
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 นายเกรียงไกร  ก่ีขจรวานิช  ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ ไดแ้สดงความเห็นต่อท่ีประชุมว่า  ขอให้กรรมการชุดใหม่ได้
ตั้งใจท างาน และบริหารงานดว้ยความโปร่งใส  ตนเองและผูถื้อหุน้พร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนแผนการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  
 ผูถื้อหุน้ผูห้ญิงท่านหน่ึง  ไดแ้สดงความเห็นต่อท่ีประชุมว่า    ตนเองไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของผูถื้อหุ้นบางรายท่ีจะขอให้
เพ่ิมทุนแบบ 10 : 1    เพราะจะท าใหไ้ดเ้มด็เงินไม่เพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหาของบริษทั     
 นายอรรถพล  อุดมวนิช   ผูถื้อหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อท่ีประชุมว่า  ตนเองเห็นด้วยกับแนวคิดของผูถื้อหุ้นต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนใน  2 ลกัษณะ คือ 1.  ควรเอาไปแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัเพ่ือลดการขาดทุน และท าใหเ้กิดรายไดข้ึ้นมา  
ถา้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้หรือยงัขาดทุนอยู่ก็ควรจะขายกิจการนั้นออกไป   และ 2. ควรเอาไปซ้ือกิจการใหม่ท่ีมีผลก าไรท่ีดีและ
เกิดประโยชน์กบับริษทั 
 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,440,745,055 บาท  เหลือ 2,440,661,250.76  บาท    โดยการตัดหุ้น
สามัญท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได้จ านวน  8,380,424 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท  
 

ประธานฯและ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ได้เรียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าสืบเน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะ
ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  เพ่ือจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering)   และเน่ืองดว้ยบริษทัฯ  ยงัคงมีหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจ าหน่ายไดเ้หลืออยู่อีกจ านวน 8,380,424 หุ้น อนัเน่ืองมาจาก เม่ือ
คราวการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (IEC-W2)  ซ่ึงเป็นการจดัสรร IEC-W2 ตามมติท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559  ปรากฎวา่มี IEC-W2  จดัสรรไดจ้  านวน 40,670,703,826 หน่วย  
และมี IEC-W2 ท่ีไม่สามารถจ าหน่ายไดจ้  านวน  8,380,424 หน่วย  ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136  
ไดก้ าหนดไวว้า่ บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึนไดเ้ม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและ
ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้   ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งให้มีการลดทุนจดทะเบียน  
โดยการตดัหุน้สามญัท่ีไม่สามารถออกจ าหน่ายไดจ้  านวน 8,380,424 หุน้ 
    ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จาก 2,440,745,055 บาท  เหลือ 2,440,661,250.76  บาท    โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีไม่สามารถจ าหน่ายไดจ้  านวน  8,380,424 
หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย 115,215,345,462 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   99.6381  
 -   ไม่เห็นดว้ย               114,066,786 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0986 
  -   งดออกเสียง                304,383,830        เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.2632 

    รวม  115,633,796,078 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100         
 -   บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 ก่อนท่ีจะเขา้สู่หวัขอ้ในวาระท่ี 3  ท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ (ทุนจดทะเบียน) 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได ้นั้น     ไดมี้ผูถื้อหุ้นผูช้ายท่านหน่ึง ไดต้ั้งขอ้สังเกตุ
เก่ียวกบัแบบฟอร์มของบตัรลงคะแนนในวาระท่ี 3  กบั บตัรลงคะแนนในวาระท่ี 4  น่าจะเกิดขอ้ผดิพลาดของการพิมพแ์บบฟอร์มของ
บตัรลงคะแนนทั้ง 2 วาระดงักล่าวสลบัผดิต าแหน่งซ่ึงกนัและกนั    กล่าวคือ   
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- ตวับตัรลงคะแนนในวาระท่ี 3  กบัพิมพข์อ้ความวา่ “พิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
2,035,915,023.50 บาท   จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,440,661,250.76บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน  
4,476,576,274.26 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จ านวน  203,591,502,350 หุ้น  ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.01 บาท  ( หน่ึงสตางค์) ”     ซ่ึงขอ้ความดงักล่าวเป็นขอ้ความของวาระท่ี 4  

- ตวับตัรลงคะแนนในวาระท่ี 4  กบัพิมพข์อ้ความวา่ “พิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 
4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นท่ีไม่สามารถจ าหน่าย
ได้”  ซ่ึงขอ้ความดงักล่าวเป็นขอ้ความของวาระท่ี 3  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงเห็นวา่เกิดขอ้ผดิพลาดจากระบบการพิมพแ์บบฟอร์มบตัรลงคะแนนของบริษทั โอเจ  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั    ดงันั้น เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาของบตัรลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ี 3 และ ในวาระท่ี 4  ท่ีเกิดการพิมพ์
แบบฟอร์มบตัรลงคะแนนสลบัวาระซ่ึงกนัและกนั    ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้  ผูถื้อหุ้นไดใ้ชบ้ตัรหมายเลข 4   เพื่อใชอ้อกเสียง
ลงคะแนนส าหรับวาระท่ี 3 ท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได ้แทน     และขอให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชบ้ตัรหมายเลข 3 เพื่อใช้
ออกเสียงลงคะแนนส าหรับวาระท่ี 4 ท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 
203,591,502,350 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท แทน  
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน) 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได้ 
 

ประธานฯและ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่สืบเน่ืองมาจากเร่ืองในวาระก่อนท่ีเก่ียวกบัการลด
ทุนจดทะเบียน   โดยในการลดทุนจดทะเบียนนั้น  บริษทัจะตอ้งให้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัฯ ( ทุนจดทะเบียน)  ทั้งน้ีก็เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได ้  ดงันั้น  เพ่ือให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  บริษทัฯ จึงตอ้งใหมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทั (ทุนจด
ทะเบียน)  เป็นดงัน้ี  

 
      “ ขอ้  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน    2,440,661,250.76   บาท (สองพนัส่ีร้อยส่ีสิบลา้นหกแสนหกหม่ืนหน่ึงพนั 
                                                                                                                      สองร้อยหา้สิบบาทเจด็สิบหกสตางค)์ 
  แบ่งออกเป็น                    244,066,125,076   หุน้  (สองแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัหกสิบหกลา้นหน่ึงแสน 
                                                                                                                     สองหม่ืนหา้พนัเจ็ดสิบหกหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ           0.01   บาท    (หน่ึงสตางค)์ 
  โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั                         244,066,125,076   หุน้  (สองแสนส่ีหม่ืนส่ีพนัหกสิบหกลา้นหน่ึงแสน 
                                                                                     สองหม่ืนหา้พนัเจ็ดสิบหกหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ   -ไม่มี-   ” 
  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ (ทุนจดทะเบียน)เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ีไม่สามารถ
จ าหน่ายได ้  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
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-   เห็นดว้ย 102,660,395,974 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   85.5711  

 -   ไม่เห็นดว้ย              16,971,677,754     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   14.1465 
  -   งดออกเสียง                338,829,399       เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.2824 

    รวม  119,970,903,127 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100         
 -   บตัรเสีย                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 2,035,915,023.50 บาท   จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,440,661,250.76บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน  4,476,576,274.26 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน  
203,591,502,350 หุ้น  ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท  ( หน่ึงสตางค์) 
 

ประธานฯและ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่บริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะด าเนินการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ  เพื่อจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)    

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน :  เงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุน บริษทัฯ มีแผนท่ีจะน าเงินไปใชส้ าหรับการ
ด าเนินกิจการในโครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ในตารางท่ี 2 เร่ือง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพ่ิมทุน  และขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
2. และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3. ตามล าดบั ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีแนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ด้วยแล้ว   

 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน 
เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั โครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือไดข้าดสภาพคล่องทางการเงิน   

จึงท าให้แผนการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ ตอ้งชงกังนัลง   และเพ่ือให้การด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริษทัฯ สามารถท่ีจะด าเนินกิจการต่อไปไดอ้ยา่งมีศกัยภาพและเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ประกอบกบับริษทัฯ มีแผนงานและโครงการ
อุตสาหกรรมดา้นพลงังานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน มีการต่ืนตวัในการลงทุนในอุตสาหกรรม
ค่อนขา้งมากและมีการเจริญเติบโตอยา่งสูง  กอปรกบัเป็นการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมการด าเนินการ
โดยภาคเอกชนเป็นผูล้งทุน  การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จึงเป็นการเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้แก่บริษทัฯ เพ่ือ
รองรับการขยายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  และเสริมสร้างโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ืองบนรากฐาน
ธุรกิจท่ีมัน่คงและไม่สูญเสียโอกาสท่ีดีในทางธุรกิจ 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัฯ จ านวน 203,591,502,350  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01  
บาท (หน่ึงสตางค)์  โดยจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ( RO )   ในอตัราส่วน    1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่  
ในราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่  0.0125 บาท / หุ้น  ( ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงสองห้าบาท / หุ้น)  นั้น มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดตามความตอ้งการใชเ้งินทุนของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 
ทั้งน้ี โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพ่ิมทุนเร่ืองขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ปรากฎตามตารางแสดงแผนการน ากระแสเงินสดจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3. ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีแนบมาทา้ยหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ฉบบัน้ีดว้ยแลว้   

 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน 
ตามท่ีบริษทัฯตอ้งการระดมทุน เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินกิจการในโครงการต่างๆ  

ของบริษัทฯ  และส าหรับเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้
พิจารณาถึงแนวทางระดมทุนโดยวิธีต่าง ๆ แลว้เห็นว่า การกูย้ืมเงินจะท าให้บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินสูง  และอาจน าไปสู่ภาระ
ผูกพนัในการช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียของบริษทั   ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการระดมทุนโดยการ
จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดซ่ึงสามารถเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้ทุกรายมีส่วนร่วมได ้ ทั้งน้ี  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายสามารถจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่เกินสิทธิได ้  กรณีท่ีมี
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หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ดงักล่าวขา้งตน้คงเหลือจากการจดัสรรอยู่จ  านวนเท่าใด อนัเน่ืองมาจากผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิหรือใช้สิทธิการ
จองซ้ือไม่เตม็ตามสัดส่วนของตน   บริษทัฯ  จะน าหุน้ในส่วนท่ีเหลือจากการจองซ้ือตามสิทธิ  มาจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดแ้สดง
เจตจ านงขอจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปทีละรอบจนกว่าจะหมดส้ิน และถา้หากจนสุดทา้ย
แลว้ ยงัคงมีหุน้เหลือจากการจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้   บริษทัฯ ก็จะด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนในส่วนท่ียงัจดัสรรไม่ไดล้งในโอกาสต่อไป  

 อย่างไรก็ตามในกรณีทา้ยท่ีสุดแลว้ ยงัคงมีหุ้นเหลืออยู่จากการจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม  และส่งผลให้บริษทัฯไดรั้บเงิน
เพ่ิมทุนเขา้มานอ้ยกวา่แผนและงบประมาณจนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการตามแผนหรือโครงการต่าง 
ๆ ของบริษทัฯ อนัท าใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนส ารองส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง  แต่อย่างไรก็ตาม การจดัสรรและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษัทฯ ในคร้ังน้ีจะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนส ารองส าหรับธุรกิจท่ีบริษัทฯและกลุ่มบริษัทฯท่ีก าลัง
ด าเนินการตามปกติอยูใ่นปัจจุบนัน้ีไดอ้ยา่งมีศกัยภาพมากยิง่ข้ึน     

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจด 
ทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 2,035,915,023.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,440,661,250.76บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จ านวน 4,476,576,274.26 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน  203,591,502,350 หุน้   ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท  
( หน่ึงสตางค)์  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย 105,796,588,004 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   88.1609  
 -   ไม่เห็นดว้ย           13,867,665,723 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   11.5560 
  -   งดออกเสียง                 339,689,399      เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.2831 

    รวม  120,003,943,126 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100         
 -   บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน)  
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ  

 
ประธานฯและ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่เหตุสืบเน่ืองมาจากเร่ืองในวาระก่อนท่ีเก่ียวกบัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนนั้น  บริษทัฯจะตอ้งให้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 
ของบริษทัฯ ( ทุนจดทะเบียน)  ทั้งน้ีก็เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหม่  ดงันั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย  บริษทัฯ จึงตอ้งใหมี้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  

ขอ้ 4. ของบริษทั (ทุนจดทะเบียน)  เป็นดงัน้ี  
    “ขอ้  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน    4,476,576,274.26   บาท (ส่ีพนัส่ีร้อยเจด็สิบหกลา้นหา้แสนเจด็หม่ืนหกพนัสอง 

ร้อยเจด็สิบส่ีบาทยีสิ่บหกสตางค)์ 
  แบ่งออกเป็น                   447,657,627,426   หุน้  (ส่ีแสนส่ีหม่ืนเจด็พนัหกร้อยหา้สิบเจด็ลา้นหก 
                                                                                                                      แสนสองหม่ืนเจด็พนัส่ีร้อยยีสิ่บหกหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ             0.01   บาท    (หน่ึงสตางค)์ 
  โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั                         447,657,627,426  หุน้  (ส่ีแสนส่ีหม่ืนเจด็พนัหกร้อยหา้สิบเจด็ลา้นหก 
                                                                                     แสนสองหม่ืนเจด็พนัส่ีร้อยยี่สิบหกหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ   -ไม่มี-   ” 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ (ทุนจดทะเบียน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษทัฯ   โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

-   เห็นดว้ย 107,414,896,831 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   86.8677  
 -   ไม่เห็นดว้ย              15,898,819,401     เสียง  คิดเป็นร้อยละ   12.8576 
  -   งดออกเสียง                  339,689,399     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.2747 

    รวม  123,653,405,631 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100         
 -   บตัรเสีย          24,039,549 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่ของบริษัทฯ จ านวน     203,591,502,350  หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 0.01 บาท (หน่ึงสตางค์)  โดยจัดสรรและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ ( RO )   ในอัตราส่วน    1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่  0.0125 บาท /หุ้น ( ศูนย์จุดศูนย์หน่ึงสองห้าบาท / หุ้น)  
 

ประธานฯและ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่จากการท่ีบริษทัฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 
จ านวน 2,035,915,023.50 บาท *  จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,440,661,250.76 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
4,476,576,274.26 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวน 203,591,502,350 หุ้น *  ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.01 บาท (หน่ึงสตางค)์  
โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จ านวน  203,591,502,350 หุ้นให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่
ของบริษทัฯ จ านวน 203,591,502,350  หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.01 บาท (หน่ึงสตางค)์  โดยจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ( 
RO )   ในอตัราส่วน  1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่  0.0125 บาท / หุ้น  ( ศูนย์
จุดศูนยห์น่ึงสองหา้บาท / หุน้) ส าหรับผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงมีช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

 ใหก้ าหนดวนั Record Date  เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน  ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2560    

 ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยวีธีปิด

สมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  

  ให้ก าหนดวนัจองซ้ือและวนัช าระค่าซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน   ในวนัพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัพุธท่ี 29 

พฤศจิกายน 2560 (รวม 5 วนัท าการ)  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. 

 อยา่งไรก็ตาม การก าหนดสิทธิในการจองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน รวมถึงก าหนดวนัจองซ้ือหุ้นเพ่ิม

ทุนดงักล่าว ยงัไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ก่อนเป็น

ส าคญั  

 ท้ังนี้  บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดมิทุกราย  สามารถจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่เกนิสิทธิได้ 
กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ดงักล่าวขา้งตน้คงเหลือจากการจดัสรรอยูจ่  านวนเท่าใด อนัเน่ืองมาจากผูถื้อ 

หุ้นเดิมสละสิทธิหรือใชสิ้ทธิการจองซ้ือไม่เต็มตามสัดส่วนของตน   บริษทัฯ จะน าหุ้นในส่วนท่ีเหลือจากการจองซ้ือตามสิทธิมา
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดแ้สดงเจตจ านงขอจองซ้ือหุ้นเกินสิทธิทุกราย โดยจะค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นไปทีละรอบจนกว่า
จะหมดส้ิน    และถา้หากจนสุดทา้ยแลว้ ยงัคงมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 
บริษทัฯก็จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนท่ียงัจดัสรรไม่ไดล้งในโอกาสต่อไป ทั้งน้ี  เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ  และ/หรือ 
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บุคคลท่ี คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย เป็นผูพิ้จารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการออก การจดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  เช่นการจองซ้ือ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ อนั
จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังน้ี   โดยรวมถึงการน าหุน้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใดๆของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าวได ้   

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมวา่  วาระน้ี ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก 
เสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหจ้ดัสรรและ 
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ของบริษทัฯ จ านวน   203,591,502,350  หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.01 บาท (หน่ึงสตางค)์  โดยจดัสรร
และเสนอขาย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ( RO )   ในอตัราส่วน    1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนใหม่  0.0125 บาท / หุน้  ( ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงสองหา้บาท / หุน้)    โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย 107,946,454,826 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    87.1265 
 -   ไม่เห็นดว้ย               15,949,733,932     เสียง  คิดเป็นร้อยละ    12.8735 
      รวม   123,896,188,758 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง     1,195,271,348 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย        277,441,194 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการเพิม่เติมอกี 6 ท่าน   

 
ประธานฯและ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ดว้ยปัจจุบนั บริษทัฯ  มีกรรมการจ านวน   

5 คน   เพ่ือใหค้ณะกรรมการตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ   แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน  หากไม่แต่งตั้ง
กรรมการอิสระใหค้รบตามจ านวนท่ีก าหนด  บริษทัฯ  จะอยูใ่นข่ายบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่สามารถด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ และเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้องคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอยา่งเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  มาตรา 67 มาตรา 70 และประกอบขอ้บงัคับบริษทัฯขอ้ท่ี 13 และ ขอ้ท่ี 14  ก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษทัมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คนและกรรมการนั้นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดตามกฎหมาย และ ในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   
ดงันั้น กรณีท่ีจะมีการเลือกกรรมการเขา้ใหม่เพ่ิมเติมอีก   จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัการเลือกตั้งกรรมการ
เพ่ิมเติมดงักล่าว  

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 19/2560  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  ไดเ้ห็นชอบใหแ้ต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมอีก 
6 ท่าน  (ล  าดบัท่ี 1 นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ถึงล าดบัท่ี 6  นายอภิเชษฐ   ไพบูลยพ์นัธ์)  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
20/2560  เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2560     ไดมี้มติพิจารณาเห็นชอบให้คดัเลือกกรรมการเพ่ิมเติมอีก 6 คน (ล  าดบัท่ี 7 นายทิศชวน   นา
นาวราทร ถึงล าดบัท่ี 12 นายวรรัถ  ตนัติเสเวกุล) จากเดิม 6 คนท่ีไดเ้คยเสนอไวก่้อนแลว้ (ล  าดบัท่ี 1 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ถึงล าดบั
ท่ี 6 นายอภิเชษฐ ไพบูลยพ์นัธ์) รวมเป็น 12 คน  

ดงันั้น การน าเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 6 คน จึงมีรายช่ือให้
ผูถื้อหุน้พิจารณาคดัเลือกจ านวน 12 คน ดงัต่อไปน้ี 

1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  
             2. นายด ารงค ์  ภูติภทัร์ 
             3. นายศกัดา   ศรีนิเวศน์ 
         4. นายพรเทพ   อิฐโสภณพนัธ์ 
                                         5. นายชชัวาลย ์  ฮาสุวรรณกิจ 
                                         6. นายอภิเชษฐ   ไพบูลยพ์นัธ์ 
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7. นายทิศชวน   นานาวราทร 
                                      8. นายกรณ์ชนนัท ์  ธนนัทน์พงศ ์
                                      9. นายสัญชยั   โชคพิงพิทกัษ ์
                                    10. นายพงศกร   บุณวรเมธี 
                                    11. นายอุรุชา   จนัทร์หง่อม   
                                    12. นายวรรัถ   ตนัติเสเวกุล 
 อน่ึง  ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนแจง้ใหแ้ก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี ไดท้ราบว่า ในส่วนของผูเ้ขา้รับการคดัเลือกล าดบัท่ี 2. 
(นายด ารงค ์ภูติภทัร์) นั้น ปัจจุบนั บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนหรือประกอบกิจการเก่ียวกบัการพลงังานอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนักบักิจการของบริษทัฯ อยูด่ว้ย      ดว้ยเหตุดงักล่าวบริษทัฯ จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีไดรั้บทราบก่อนท่ีจะมีการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามขั้นตอนกนัต่อไป  ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  

และเห็นสมควรใหน้ าเสนอ ต่อท่ีประชุมท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็น 
กรรมการเพ่ิมเติมตามกฎหมายอีก 6 ท่าน ทั้งน้ีมีรายช่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาคดัเลือกจ านวน 12 ท่าน ดงัต่อไปน้ี   โดยประวัติและ
รายละเอยีดของบุคคลท้ัง 12 ท่าน  ปรากฎส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4.     ท้ังนี้ บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมา 6 คนแรก จะเป็นผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการเพิม่เติมจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ัง
ที่ 1/2560  
  
 ส าหรับในวาระน้ี  ซ่ึงเป็นวาระเลือกตั้ งกรรมการ และเพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   
บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน   โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อ
หุน้ทุกท่านท่ีมาประชุม ทั้งท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดยวิธีการและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนใน
วาระน้ีเป็นไปตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ก่อนหนา้น้ี  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

เม่ือผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมเติมรายดงักล่าวเสร็จแลว้   พนักงานเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ  จึงไดเ้ดิน
เขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่าน   และน ามาประมวลผลคะแนน 

 
โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 7. น้ี   บริษทัฯ  จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออก 

เสียงเลือกตั้งกรรมการ  เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคนๆ ไป  โดยบุคคลท่ีไดค้ะแนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาจ านวน 6 ท่าน  และได้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
 

ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้รับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจ านวน  12 ท่าน  ไดค้ะแนนเสียงดงัน้ี  
(1) นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ 
-   เห็นดว้ย 114,910,218,489 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    89.1852  

 -   ไม่เห็นดว้ย            13,934,330,871 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    10.8148 
     รวม  128,844,549,360 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง          359,914,740    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย            11,250,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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(2) นายด ารงค ์ ภูติภทัร์ 
-   เห็นดว้ย 112,333,996,203 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    87.3392  

 -   ไม่เห็นดว้ย            16,284,121,739 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   12.6608 
     รวม                 128,618,117,942 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง        584,196,158    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย          13,400,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
(3) นายศกัดา ศรีนิเวศน์ 
-   เห็นดว้ย 110,044,976,623 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    85.5557  

 -   ไม่เห็นดว้ย            18,578,790,851 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    14.4443 
     รวม  128,623,767,474 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง          583,925,376    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย              8,021,250    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
(4) นายพรเทพ อิฐโสภณพนัธ์ 
-   เห็นดว้ย 112,391,980,966 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    87.5269  

 -   ไม่เห็นดว้ย            16,016,518,688 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    12.4731 
     รวม  128,408,499,654 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง          790,964,446    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย            16,250,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
(5) นายชชัวาลย ์ ฮาสุวรรณกิจ 
-   เห็นดว้ย 113,400,963,677 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    88.7440  

 -   ไม่เห็นดว้ย            14,383,347,333 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    11.2560 
     รวม  127,784,311,010 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง       1,431,403,090    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย                            0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
(6) นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์ 
-   เห็นดว้ย            110,748,018,783 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    87.2342  

 -   ไม่เห็นดว้ย         16,206,777,749 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    12.7658 
     รวม              126,954,796,532 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง     2,259,317,568      เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย            1,600,000     เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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(7) นายทิศชวน  นานาวราทร 
-   เห็นดว้ย   45,929,939,638 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    36.1653  

 -   ไม่เห็นดว้ย            81,070,103,472 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    63.8347 
     รวม  127,000,043,110 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง       1,389,191,188    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย          826,479,802    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
(8) นายกรณ์ชนนัท ์ ธนนัทน์พงศ ์
-   เห็นดว้ย   38,801,182,826 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    32.9689  

 -   ไม่เห็นดว้ย            78,889,106,502 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    67.0311 
     รวม  117,690,289,328 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง      1,575,037,542    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย      9,950,387,230    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
(9) นายสัญชยั  โชคพิงพิทกัษ ์
-   เห็นดว้ย   39,139,807,111 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   31.0317  

 -   ไม่เห็นดว้ย            86,988,584,468 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   68.9683 
     รวม  126,128,391,579 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง     2,102,588,524    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย        984,733,997    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
(10) นายพงศกร  บุณวรเมธี 
-   เห็นดว้ย   45,032,855,747 เสียง     คิดเป็นร้อยละ   35.2985  

 -   ไม่เห็นดว้ย            82,544,299,116 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    64.7015 
     รวม  127,577,154,863 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง        850,615,674    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย        787,943,563    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
(11) นายอุรุชา  จนัทร์หง่อม 
-   เห็นดว้ย   40,545,073,591 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    31.9264  

 -   ไม่เห็นดว้ย            86,450,338,646 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    68.0736 
     รวม  126,995,412,237 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง     2,029,064,071    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย        191,237,792    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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(12) นายวรรัถ  ตนัติเสเวกุล 
-   เห็นดว้ย   37,445,521,178 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    29.6082  

 -   ไม่เห็นดว้ย            89,024,539,937 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    70.3918 
     รวม  126,470,061,115 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100 
 -   งดออกเสียง     2,057,691,826    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

-   บตัรเสีย        687,961,159    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
    ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
สรุปมติ บุคคลผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมเติม จ านวน  6 ท่าน  (โดยเรียงตามล าดบัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมา 6 คนแรก )   คือ 
1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  คิดเป็นร้อยละ 89.1852 
2. นายชชัวาลย ์ ฮาสุวรรณกิจ  คิดเป็นร้อยละ 88.7440 
3. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  คิดเป็นร้อยละ 87.5269 
4. นายด ารงค ์ ภูติภทัร์                   คิดเป็นร้อยละ 87.3392 
5. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  คิดเป็นร้อยละ 87.2342 
6. นายศกัดา  ศรีนิเวศน์                   คิดเป็นร้อยละ 85.5557 

 
ดงันั้น จึงมีผลท าใหภ้ายหลงัจากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ในวาระน้ี  บริษทัฯ  จึงมี 

กรรมการทั้งส้ินจ านวน  11 ท่าน  โดยมีรายช่ือดงัน้ี 
 

1. นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
2. นายสันติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ  รองประธานกรรมการ  
3. นายเมธา  ธรรมวิหาร   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายภูริช  นานาวราทร   กรรมการ 
5. พลโทวฒันา  เพช็รมงคล                  กรรมการ     
6. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ   กรรมการ 
7. นายชชัวาลย ์ ฮาสุวรรณกิจ  กรรมการ 
8. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 
9. นายด ารง  ภูติภทัร์   กรรมการ 
10. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์                  กรรมการ 
11. นายศกัดา  ศรีนิเวศน์   กรรมการ 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 

เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดด้  าเนินการประชุมและพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือ
นดัประชุมเสร็จแลว้     

ประธานฯและ  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้เพ่ิมวาระการประชุม
เก่ียวกบัการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559  ของกลุ่มบริษทัใหท่ี้ประชุมไดรั้บรอง
ในการท่ีจะขอให้พิจารณาเร่ืองการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีฯ  เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมได้  ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ท่ีจะตอ้งขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด (จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัมีจ านวน 203,591,502,350 หุน้)   



  16 

หมายเหตุ  :  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม  2560  บริษทัฯ  ไดด้  าเนินการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสนเทศเก่ียวกบัการขออนุมติัการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั  ให้ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนโดยทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร
ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัผา่นทางช่องทางการส่ือสารของระบบการส่งขอ้มูลข่าวสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ระบบ ELCID) ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ปรากฏตามหนังสือของบริษทัฯ เลขท่ี สกอ. 099/2560  เร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกลุ่ม
บริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชี ฉบบัลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560  

ผูถื้อหุน้ผูช้ายท่านหน่ึง  ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีผา่นมาตนเองไดรั้บทราบขอ้มูลวา่  ไดมี้กรรมการของบริษทั
บางท่านไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในการเป็นกรรมการท่ีดีของบริษทัฯ  โดยการไม่เขา้ประชุมคณะกรรมการในทุกคร้ังท่ีผ่านมา และยงัขดัขวาง
การท างานและการบริหารงานของบริษทัฯ ในทุกวถีิทาง     ดว้ยเหตุดงักล่าวตนเองจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมน้ีให้เพ่ิมวาระเก่ียวกบัการ
ปลดกรรมการบริษทัจ านวน 2 คน  ซ่ึงไดแ้ก่ พลโทวฒันา  เพช็รมงคล  และ  นายภูริช  นานาวราทร  เขา้สู่ท่ีประชุมน้ีไดพิ้จารณาดว้ย  

ผูถื้อหุ้นผูห้ญิงท่านหน่ึง  ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า  ตนเองไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้มีการเพ่ิมวาระเร่ืองการปลด
กรรมการแต่อยา่งใด  

คุณบุญเพ่ิม  เจียมธีระนาถ  ผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นรายนายสมลกัษณ์  เจียมธีระนาถ  ไดแ้สดงความเห็นว่าการปลด
กรรมการไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วนท่ีจะตอ้งพิจารณาในการประชุมวนัน้ี 

นายหาญกอ้งภพสหรัฐ  แสนปล้ืม  ผูถื้อหุ้น ไดแ้สดงความเห็นว่า  ตนเองเห็นว่าควรจะตอ้งให้มีการเพ่ิมวาระเก่ียวกบัการ
ปลดกรรมการในคร้ังน้ีดว้ย  

ต่อมา นายสนทยา  น้อยเจริญ  ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ  จึงไดเ้รียนช้ีแจงเพื่อท าความเขา้ใจต่อท่ีประชุมในเร่ืองของ
บตัรลงคะแนน ในกรณีการเพ่ิมวาระในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ีวา่   

- การเพ่ิมวาระการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2559  ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลข 8   

- การเพ่ิมวาระเก่ียวกบัการปลดกรรมการ (พลโทวฒันา  เพช็รมงคล)  ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลข 9 
- การเพ่ิมวาระเก่ียวกบัการปลดกรรมการ (นายภูริช  นานาวราทร) ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลข 10 

โดยเม่ือผูถื้อหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเพ่ิมวาระการประชุมเก่ียวกับการเร่ืองต่าง ๆ  ตามหัวข้อท่ีกล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว   
พนักงานเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ  จึงจะไดเ้ดินเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นและน ามาประมวลผลคะแนน     เม่ือ
ประมวลผลคะแนนในขั้นตอนน้ีแลว้  หากปรากฎว่ามีผูถื้อหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
ลงคะแนนเสียงให้เพ่ิมวาระในแต่ละหัวข้อการเพ่ิมวาระนั้น ๆ   ก็จะถือว่าท่ีประชุมให้มีการเพ่ิมวาระในเร่ืองนั้น ๆ บรรจุเขา้สู่ท่ี
ประชุมในการพิจารณาต่อไป  โดยท่ีประชุมจะตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือท่ีจะมีมติพิจารณาอนุมติั หรือ ไม่อนุมติั 
เพื่อใหมี้ผลเป็นมติตามกฎหมายต่อไป  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้ภิปรายกนัอย่างกวา้งขวางและแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเพ่ิมวาระปลดกรรมการ  อนัมีผูถื้อหุ้นใน
ส่วนท่ีแสดงความเห็นในทางเห็นดว้ย  กบัผูถื้อหุน้ในส่วนท่ีแสดงความเห็นในทางไม่เห็นดว้ยท่ีจะใหมี้การเพ่ิมวาระในเร่ืองน้ี  

ต่อมาตวัผูถื้อหุน้ผูช้ายท่านหน่ึง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดข้อเสนอต่อท่ีประชุมให้มีการเพ่ิมวาระการประชุมเก่ียวกบัการการเสนอ
ให้ปลดกรรมการ (พลโทวฒันา  เพช็รมงคล  และ  นายภูริช  นานาวราทร)   ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า  เพ่ือไม่ให้เกิดบรรยากาศการ
แตกแยกกนั   ตนเองในฐานะท่ีเป็นผูข้อเสนอเพ่ิมวาระน้ี  จึงขอถอนการเสนอเพ่ิมวาระการปลดกรรมการออกจากท่ีประชุมน้ีเสีย      

นายสนทยา  นอ้ยเจริญ  ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ  จึงไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า  การประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ีจึงไม่มี
การเสนอให้เพ่ิมวาระการประชุมเก่ียวกบัการเสนอให้ปลดกรรมการแต่อย่างใด      การเสนอให้เพ่ิมวาระการประชุมในวนัน้ีก็คงมี
เพียงการใหเ้พ่ิมวาระเก่ียวกบัการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพียงหวัขอ้น้ีหวัขอ้เดียวเท่านั้น 
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วาระที่ 8.1 พจิารณาเสนอให้มีการเพิม่วาระการพจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีฯ  ได้เข้าสู่การบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม   
   ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาแลว้จึงมีมติรับรองให้ท่ีประชุมเพ่ิมวาระการประชุมเก่ียวกบัการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559  ของกลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้สู่การบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมของท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ีไดพิ้จารณาอนุมติัในล าดบัต่อไปได ้      โดยผูถื้อหุ้นไดใ้ห้การรับรอง
ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั  ตามมาตรา 
105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 -   เห็นดว้ย 126,506,274,687 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    62.1373 
 -   ไม่เห็นดว้ย                  1,453,323,732    เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.7138 

-   งดออกเสียง        880,091,259 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.4323 
-   บตัรเสีย        376,024,422 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.1847 

      รวม  129,215,714,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     63.4681     
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด    203,591,502,350  หุน้ คิดเป็นร้อยละ    100 

 
วาระที่ 8.2 พจิารณาอนุมัติให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559  ของบริษัทและกลุ่ม 

  บริษัท    
  

ประธานฯและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาให้เพ่ิมวาระการประชุม
เก่ียวกับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559  ของบริษทัและกลุ่มบริษทั โดยท่ี
ประชุมไดมี้มติรับรองในการท่ีจะขอใหพิ้จารณาเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีฯ  เขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมแลว้     

จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559  ของ
กลุ่มบริษทั  โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนทธ์อนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีภายใน
วงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาท)  ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือ เลขท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
นายสมคิด เตียตระกูล 2785 
นางสาวกญัญาณัฐ ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ 6549 
นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกุล 6624 
นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ 6977 
นายนรินทร์ จูระมงคล 8593 

 
 ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนเก่ียวกบัการพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี   ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลข 11    

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559  ของกลุ่มบริษทั  
โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั แกรนทธ์อนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2559 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีภายในวงเงินไม่เกิน 
7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาท)  ตามรายละเอียดดงัท่ีเสนอมาดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 -   เห็นดว้ย 128,257,050,490 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.4942 
 -   ไม่เห็นดว้ย                    652,031,341    เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.5058 
      รวม  128,909,081,831 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         100     
 -   งดออกเสียง        306,632,269 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 

-   บตัรเสีย                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
     ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก  
 
ท่ีประชุม ไดด้  าเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแลว้  ประธานฯ จึงไดก้ล่าวปิดการประชุมและกล่าว 

ขอบคุณผูถื้อหุน้            ปิดประชุม เวลา  23.39 น. 
 
หมายเหตุ       : เน่ืองจากระหว่างการด าเนินการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม  จึงท าให้จ  านวนหุ้นท่ีมาประชุม
จนถึงวาระต่าง ๆ มีจ านวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม       ทั้งน้ีมีจ  านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้มา
ประชุมทั้งหมดรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน  4,088 ราย   นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้129,215,714,100 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 63.4681  ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด      
 
  
 

      ลงช่ือ                                                                            ประธานท่ีประชุม 
                   (         นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ             ) 
                   ประธานกรรมการบริษทั 
 
 

ลงช่ือ                                                        ผูบ้นัทึกการประชุม 
            (      นายสมชยั  วฒิุศาสตร์    ) 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย 
 
 
 


