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  รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนลิเอนจเีนียริง จาํกดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเม่ือวนัเสาร์ท่ี 25 มกราคม  2563  เวลา 10.00 น.(นัดหมาย)  ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม  อาคารกอล์ฟวิว 

สนามกอลฟ์ไพน์เฮิร์สท  ชั้น 8  เลขท่ี 146/4 หมู่ 17  ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี      

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

  

สําหรับขอ้มูลตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัไดก้าํหนดวนั 

Record Date  คือวนักาํหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563   บริษทัฯ มีจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 249,345,538,669 หุน้  

ทั้งน้ี  ขณะท่ีประธานท่ีประชุมไดด้าํเนินการกล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา 10.07 น. ไดมี้ผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉันทะมาประชุมจาํนวน  1,273 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน  86,061,886,712  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  34.5151  ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจาํนวน  249,345,538,669 หุน้    

 

เร่ิมการประชุม 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ   ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม  

ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  10.07 น. และไดแ้นะนาํคณะกรรมการท่ีมาร่วมประชุมแต่ละ

ท่านต่อผูถ้ือหุน้  ดงัน้ี  

กรรมการท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ    ประธานกรรมการ  

2. นายสันติชยั  เตียวสมบูรณ์กิจ  รองประธานกรรมการ  

3. นายเมธา  ธรรมวิหาร  กรรมการ   และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายศกัดา  ศรีนิเวศน์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายชชัวาลย ์ ฮาสุวรรณกิจ  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

6. พลตาํรวจตรี สมนึก  บุรมิ    กรรมการ 

7. นายพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 

8. นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการ และ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

 

ในลาํดบัถดัไป ประธานท่ีประชุม ไดม้อบหมายใหน้ายสมชยั  วุฒิศาสตร์ ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กล่าว 

ช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน 

 

นายสมชยั วุฒิศาสตร์ ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในวนัน้ี  ไดมี้บริษทั  

แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั โดยนายสมคิด  เตียตระกูล    ซ่ึงเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษทัฯ ไดใ้หเ้กียรติมาเขา้ร่วมประชุม 
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ในคร้ังน้ีดว้ย    และนายสมชยั วุฒิศาสตร์  ยงัไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการ 

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร 

และการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้      นอกจากการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในคร้ังน้ีท่ีไดจ้ดัส่ง 

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุกท่านไดรั้บทราบโดยวิธีทางไปรษณียล์งทะเบียน  และ โฆษณาขอ้ความหนงัสือเชิญประชุมโดยทาง 

หนงัสือพิมพ ์ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้นั้น  บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม และ 

เอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวลงในเวบไซตข์องบริษทัฯ  ท่ี  www.iec.co.th  เป็นการล่วงหนา้แลว้  โดยหนงัสือเชิญ 

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563  นั้น  บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือ 

วนัท่ี 3 มกราคม 2563  ท่ีผ่านมา   ทั้งน้ี กเ็พื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ หรือ 

นกัลงทุนผูส้นใจทุกท่านไดรั้บทราบโดยทัว่ไปไดอ้ีกทางหน่ึงดว้ย   

การประชุมในคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดว้่าจา้งทนายความอิสระ  คือนายปกรณ์  บุญเยี่ยม  มาทาํหน้าท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็น

อิสระ หรือ Inspector  เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ และตรวจสอบในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม    และนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดว้่าจา้ง บริษทั อินเวนทเ์ทค ซิส

เทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นระบบการลงทะเบียนและประมวลผลในการประชุม

ผูถ้ือหุน้ใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนชั้นนาํต่าง ๆ  หลายบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์  มาเป็นผูท้าํหน้าท่ีในการรับลงทะเบียนเขา้

ประชุม  และการประมวลผลนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมใหแ้ก่บริษทัฯ ดว้ย     ทั้งน้ี เพื่อให้การประชุมดาํเนิน

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้งแม่นยาํ และรวดเร็ว 

พร้อมกนัน้ียงัไดแ้จง้ใหท่้านผูถ้ือหุน้ทราบว่า   บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียง

ลงคะแนนไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นไวแ้ลว้  โดยปรากฎอยู่ในเอกสารแนบทา้ยลาํดับท่ี 8. ของ

หนงัสือเชิญประชุมดงักล่าว และนายสมชยั วุฒิศาสตร์ ยงัไดเ้รียนช้ีแจงถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนว่า บริษทัฯ  

ไดแ้จกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่านใชใ้นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ในช่วงท่ีเขา้มาลงทะเบียนประชุม     ทั้งน้ี 

โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ 14 และ ขอ้ 35 ทวิ ใหใ้ชร้ะบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง    ซ่ึง

วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

1. ในกรณีวาระทัว่ไป ท่ีไม่ใช่วาระการเลือกตั้งกรรมการ    ให้ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่เห็นชอบดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะ

กรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เม่ือได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดงักล่าวแล้ว ใหย้กมือข้ึน  โดยจะมี

เจ้าหน้าท่ีเดินเขา้ไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นคนนั้ น    กรณีท่ีไม่มีผู ้ถือหุน้ยกมือจะถือว่าผูถ้ือหุ้นคนนั้ น ๆ มีมติ

เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการฯ   จากนั้นก็จะทาํการประมวลผลคะแนน   โดยบริษทัฯ  จะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่

เห็นชอบดว้ย  หรืองดออกเสียง  หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุมในช่วงวาระนั้น ๆ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  และประกาศผลคะแนนใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บทราบในแต่ละวาระ  

2. เฉพาะในกรณีวาระการเลือกตั้งกรรมการ (วาระท่ี 5.) นั้น  บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ

ออกเสียง เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลแต่ละคนได้    โดยบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นทุกท่านท่ีมา

ประชุม   ทั้งที่ลงคะแนน    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   หรือ งดออกเสียง ก็ตาม   ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการ

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และเม่ือไดมี้การออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการแต่ละรายแลว้   ประธานท่ีประชุม  

หรือผูท่ี้ดาํเนินการประชุมจะแจง้ผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละคนในวาระน้ีใหท่ี้ประชุมไดท้ราบต่อไป     

โดยในการเกบ็บตัรลงคะแนนเสียง สาํหรับท่านท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระนั้น  จะใชเ้วลาวาระ

ละ 3 นาที โดยประมาณ    ทั้งน้ี ขอใหท่้านผูถ้ือหุน้โปรดฟังอาณัติสัญญาณจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ย  

http://www.iec.co.th/
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อน่ึงหากต้องใชเ้วลาในการตรวจนับคะแนนในวาระใดมากพอสมควร  ประธานท่ีประชุม หรือผูท่ี้ดาํเนินการ

ประชุมอาจขออนุญาตท่ีประชุมแจง้ผลคะแนนการลงมติในวาระนั้น ๆ  ภายหลงัในวาระถดัไปกไ็ด ้

ทั้งน้ี  นายสมชยั วุฒิศาสตร์ ยงัไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมต่อไปอีกว่า  หากมีผูถ้ือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ท่ีจะ

ทาํการซักถาม หรือมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะใด ๆ ต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระก็ดี   บริษทัฯ  ใคร่ขอความร่วมมือมายงัผู ้

ถือหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมท่ีมีความประสงคจ์ะซักถามนั้น  โดยขอให้ผูท่ี้จะทาํการซักถามไดโ้ปรดกรุณาแจ้ง

ช่ือ – นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะมาจากผูถ้ือ

หุน้รายใด   เพื่อบริษทัฯ  จะไดท้าํการช้ีแจงในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีสอบถาม และบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการประชุมในคร้ัง

น้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  อนัเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานโดยทัว่ไปต่อไป   

 

ต่อจากนั้น นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานท่ีประชุม เป็นผูด้าํเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม   ดงัน้ี   

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562  เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 

 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานท่ีประชุม  ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้ ประจาํปี 2562  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562   ซ่ึงปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2562 ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถ้ือหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกตอ้งครบถว้นจึงมีมติเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562  เม่ือวนัท่ี 30  เมษายน 

2562  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

 -   เห็นดว้ย            93,183,493,942 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9315 

 -   ไม่เห็นดว้ย               63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0684       

             รวม               93,247,349,876 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

 -   งดออกเสียง       34,828,618 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

     ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562    

 

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  และทีมงานไดร้ายงานสถานการณ์และผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา ใหท่ี้ประชุมทราบตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ซ่ึง

ได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว  พร้อมกับได้นาํเสนอขอ้มูลและฉายภาพ Power Point ผ่านเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  

ประกอบการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา   ใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บทราบ โดยสรุป

พอสังเขป ดงัน้ี  
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• โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล บริษทั ไออีซี สระแกว้ 1  จาํกดั  

ปี 2562  มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.09 Mw  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มีกาํลงัการผลติไฟฟ้าเฉลี่ย   

7.03 Mw , 6.91 Mw  และ 6.2 Mw  ตามลาํดบั  เม่ือเทียบระหว่างปี 2562 กบัปี 2561    ปี 2562 มีอตัรากาํลงัการผลิตไฟฟ้า

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.85 % 

 ปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จาํนวน  43,317,503 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มียอดขายไฟฟ้า

จาํนวน 42,525,801 หน่วย  ,  28,588,985 หน่วย  และ 37,417,695 หน่วย  ตามลาํดบั  เม่ือเทียบระหว่างปี 2562 กบัปี 2561   

ปี 2562 มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 1.17 %  

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั ไออีซี แม่ทา  แม่แตง จาํกดั  โครงการท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

ปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จาํนวน  3,274,955 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มียอดขายไฟฟ้า 

จาํนวน 2,979,987 หน่วย  ,  3,141,866 หน่วย  และ 3,287,089 หน่วย  ตามลาํดบั  เม่ือเทียบระหว่างปี 2562 กบัปี 2561   ปี 

2562 มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 9.9 % 

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์บริษทั ไออีซี แม่ทา  แม่แตง จาํกดั  โครงการท่ี อ.แม่ทา จ.ลาํพูน 

ปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จาํนวน  3,304,820 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มียอดขายไฟฟ้า 

จาํนวน 3,283,420 หน่วย  ,  3,414,568 หน่วย  และ 3,525,690 หน่วย  ตามลาํดบั  เม่ือเทียบระหว่างปี 2562 กบัปี 2561   ปี 

2562 มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 0.6 % 

• โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ  บริษทั จีเดค  จาํกดั  

ปี 2562  มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.91 Mw  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย   

3.18 Mw , 3.5 Mw  และ 3.56 Mw  ตามลาํดบั  เม่ือเทียบระหว่างปี 2562 กบัปี 2561    ปี 2562 มีอตัรากาํลงัการผลิตไฟฟ้า

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 23 % 

ปี 2562  มียอดขายไฟฟ้า จาํนวน  29,113,875 หน่วย  เม่ือเทียบกบัปี 2561 , 2560 และ 2559  มียอดขายไฟฟ้า 

จาํนวน 20,363,752 หน่วย  ,  20,627,822 หน่วย  และ 23,775,789 หน่วย  ตามลาํดบั  เม่ือเทียบระหว่างปี 2562 กบัปี 2561   

ปี 2562 มีอตัรายอดขายไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 42 %  

• ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) 

โดยธุรกิจ ICT  ของบริษทัฯ  มีงานพฒันาระบบและบาํรุงรักษาระบบท่ีอยูใ่นระหว่างดาํเนินการในปัจจุบนั  โดย 

ส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีใหบ้ริการในโครงการต่าง ๆ แก่ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (CAT)  ไดแ้ก่โครงการ

จัดทาํระบบบูรณาการการรับชาํระค่าใชบ้ริการ   โครงการจ้างพฒันาระบบสํารองสําหรับ OM Unified    โครงการจ้าง

บาํรุงรักษาและซ่อมแซมแกไ้ขระบบ Integrated Billing and Customer Services System (ปีท่ี6)   และ งานโครงการอื่น ๆ  

เป็นตน้    โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมดรวมกนัประมาณ  178 ลา้นบาทเศษ     

• การเพิ่มทุนในรอบปี 2560-2561 และการใชเ้งินเพิ่มทุน 

ไดร้ายงานการดาํเนินการท่ีเกี่ยวกบัการเพิ่มทุนของบริษทัในรอบปี 2560 – 2561 ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ 

โดยสรุปดงัน้ี  บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนใหม่อีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 8 -12 ตุลาคม 2561 โดยในคร้ังหลงัน้ี มีผูถ้ือ

หุน้เดิมสนใจจองซ้ือจาํนวน 1,347  คน คิดเป็นเงิน 571 ลา้นบาทเศษ    โดยบริษทัฯ ไดน้าํเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนไปใชต้าม

วตัถุประสงค์ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้  ไดแ้ก่  นาํไปใชส้ะสางหน้ีคา้งชาํระต่อสถาบนัการเงิน   ใชป้รับปรุง

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร  และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ    โดยถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ไดใ้ชเ้งินจาก

การเพิ่มทุนไปแลว้คิดเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 571 ลา้นบาทเศษ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
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• รายงานการส่งงบการเงินใหแ้กต่ลาดหลกัทรัพยฯ์ และ สาํนกังาน ก.ล.ต. 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํและส่งงบการเงินงวดประจาํปี 2560 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ สาํนกังาน ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 5  

กรกฎาคม 2562     โดยไดจ้ดัทาํและส่งงบการเงินงวดไตรมาสท่ี 1  , งวดไตรมาสท่ี 2  และ งวดไตรมาสท่ี 3 ของ ปี 2560 

ใหแ้ก่หน่วยงานดงักล่าว เม่ือวนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2562  , วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 และ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2562  ตามลาํดบั 

• รายงานการดาํเนินคดี 

 คดีการเพิกถอนหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 บริษทัฯ ไดย้ืน่คาํฟ้องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณีท่ีตลาด 

หลกัทรัพยฯ์ มีคาํสั่งใหเ้พิกถอนหุน้ของบริษทัฯออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์    ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดย้ื่นคาํให้การ และ 

บริษทัฯ ไดย้ืน่คาํคดัคา้นคาํใหก้ารตามกระบวนการของกฎหมายแลว้  ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ามารถ

ยืน่คาํใหก้ารเพิ่มเติมตามกฎหมายคดีดงักล่าวจึงอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล 

 คดีฟ้องร้องอดีตผูบ้ริหาร 

คดีโครงการแม่ทา โครงการแม่มาลยั และคดีของบจ. ไออซีี กรีน เอนเนอร์ยี ่  จาํนวน 3 คดี มีมูลค่าความ 

เสียหายจาํนวน 50.8 ลา้นบาท  โดยเป็นคดีอาญาขอ้หาฉ้อโกง  ศาลอุทธรณ์มีคาํสั่งประทบัรับฟ้อง  ปัจจุบนัคดีอยู่ในระหว่าง

นดัสืบพยานในศาลชั้นตน้ 

  คดีถมดินและตอกเสาเขม็ของ บจ.ไออีซี สระแกว้ 1  คดีก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียในโครงการโรงงาน

ระยอง  และ คดีก่อสร้างโรงคดัแยกพลาสติกท่ีหาดใหญ่  จาํนวน 3 คดี มีมูลค่าความเสียหายจํานวน 26.085 ล้านบาท   

ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าเสียหายจาํนวน 26.085 ลา้นบาท คืนแลว้  

  นอกจากน้ียงัมีคดีท่ี สํานักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู ้บริหาร 9 คดี  และคดีท่ีบริษัทร้องทุกข์ให้

ดาํเนินคดีอีก 10 คดี  รวม 19 คดี    ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการสอบสวนของเจา้พนกังานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(DSI)  

  คดีฟ้องเรียกเงินมดัจาํค่าซ้ือหุ้นคืน(โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จังหวดักาํแพงเพชร)   จาํนวน 40 ลา้นบาท 

และค่าเสียหายอีกจาํนวน 5 ลา้นบาท  ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา 

  คดีฟ้องผูข้ายหุ้นเดิมฉ้อโกงเน่ืองจากปกปิดขอ้มูล (โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล จังหวดัสระแกว้)  ศาล

ชั้นตน้และศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษใหจ้าํคุก (จาํเลยรายหน่ึง) มีกาํหนด 2 ปี   

 

 นายฮั้ งใช ้ อคัควัสกุล  ผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้นรายอื่นบางราย ได้สอบถามว่า (1)  โรงไฟฟ้า 

บริษทั จีเดค จาํกดั  เป็นบริษทัร่วมลงทุนท่ี บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (EGCO)  เขา้มาถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใด   (2) 

ปัจจุบนัยงัไดค่้า Adder  อยูอ่ีกหรือไม่   (3)  กาํลงัการผลิตไดเ้ท่าใด  (4)  บริษทั จีเดค จาํกดั ยงัมีการนาํเปลือกไมม้าใชเ้ป็น

วสัดุเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือไม่   และ (5)  เช้ือเพลิงบ่อขยะเก่าท่ีอยู่ดา้นหลงัโรงไฟฟ้าฯ บริษทัฯ มีแนวทางท่ีจะนาํ

ขยะเก่าดงักล่าวมาเพิ่มผลผลิตในการผลิตพลงังานไฟฟ้าหรือไม่อยา่งไร   

 นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงว่า  เดิมบริษทั จีเดค จาํกดั    เคยถือหุ้นโดย 

EGCO ในสัดส่วน  50%    ต่อมาในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561  EGCO  ไดข้ายหุ้นจีเดคท่ีตนเองถืออยู่จาํนวนทั้งหมดคืน

ใหแ้ก่ บริษทั ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี ่จาํกดั (IECG)    จึงทาํให้ ณ ปัจุบนั จีเดคถือหุ้นโดย IECG  ในสัดส่วน 100%      ส่วน

เร่ือง Adder  กย็งัคงไดรั้บค่า Adder  เป็นปกติเหมือนเดิม       ซ่ึงท่ีผ่านมาไดก้าํลงัการผลิต 3 Mw เศษ   ปัจจุบนัไดก้าํลงัผลิต 

4 Mw เศษ   ในเร่ืองวตัถุดิบท่ีเป็นเช้ือเพลิงบริษทัฯ ไดใ้ช้เช้ือเพลิงขยะเป็นเช้ือเพลิงหลกั ส่วนการนาํเปลือกไมม้าเป็น

เช้ือเพลิงนั้น เป็นการนาํมาใชใ้นปริมาณเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้นในอตัราส่วนท่ีไม่เกินกว่าหน่วยงานราชการกาํหนดเพื่อให้การ
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เผาไหมส้มบูรณ์ข้ึน  โดยในส่วนของขยะเก่ากเ็ป็นแนวทางหน่ึงท่ีบริษทัฯ กาํลงัพิจารณาและหารือกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตในอนาคตต่อไป    

 ผูถ้ือหุน้ท่านหน่ึง  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัฯ  จะสามารถกลบัเขา้มาทาํการซ้ือขายหุ้น (Trade) ในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ไดอ้ีกคร้ังเม่ือใด  

 นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า   เร่ืองการท่ีจะสามารถกลบัเขา้มา Trade 

ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้ีกคร้ังหน่ึงนั้น คงจะตอ้งรอผลการพิจารณาและคาํสั่งของศาลปกครอง  และ การจัดทาํ/นาํส่งงบ

การเงินปีก่อน ๆ ท่ียงัคงคา้งส่งอยูก่บัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต.  โดยตอ้งไล่ทาํงบการเงินดงักล่าวใหเ้สร็จ และตอ้งจัดทาํ

งบการเงินในงวดอนาคตถดัๆ ไป ใหท้นัภายในระยะเวลาการส่งงบการเงินในงวดปกติในหว้งเวลานั้นๆ  อีก 2 งวดติดต่อกนั 

ให้สําเร็จ   ซ่ึงบริษทัฯ กาํลงัใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะขบัเคลื่อนให้การจัดทาํงบการเงินให้สําเร็จลุ่ล่วงลงได ้ เพื่อ

บริษทัฯ จะไดมี้โอกาสเขา้มา Trade ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้ีกต่อไป  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีเป็นเพียงวาระรับทราบเท่านั้น  วาระน้ีจึงไม่ตอ้งใชเ้สียง

ลงคะแนนแต่อยา่งใด 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษทัในรอบปี 2562  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล  และ บัญชีกําไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่      ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชี

กาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   โดยนายสมคิด เตีย

ตระกูล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 2785  แห่ง บริษทั  แกรนท ์ธอนตนั  จาํกดั   และไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ายงานงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   กล่าวโดยสรุป ดงัน้ี  

 งบรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี  

• สินทรัพยร์วม ปี  2560  จาํนวน 3,677.40 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2559 จาํนวน 3,065.24  

ลา้นบาท  มีจาํนวนเพิ่มข้ึน 612.16 ลา้นบาท หรือ 19.97 %    

• หน้ีสินรวม ปี 2560 จาํนวน  2,765.87 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 จาํนวน 1,082.75 ลา้น 

บาท มีจาํนวนเพิ่มข้ึน  1,683.12  ลา้นบาท หรือ  155.45 %   

• มีรายไดจ้ากการขายหรือการใหบ้ริการ ปี 2560 จาํนวน  386.52 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559  

จาํนวน 462.75 ลา้นบาท มีจาํนวนลดลง 124.11  ลา้นบาท  หรือ  16.47 %   

• มีรายไดอ้ื่น ปี 2560  จาํนวน 32.97 ลา้นบาท   เม่ือเทียบกบัปี 2559  จาํนวน  44.80 ลา้นบาท    

มีจาํนวนลดลง 11.83  ลา้นบาท   หรือ  26.41 %   

• มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร รวมทั้งการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ ปี 2560  จาํนวน  1,309.46   

ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2559  จาํนวน  1,925.40  ลา้นบาท  มีจาํนวนลดลง  615.94 ลา้นบาท  หรือ 31.99 %    

• โดยในส่วนของผลประกอบการ เป็นดงัน้ี   สาํหรับปี 2560  มีผลขาดทุน จาํนวน 768.92 ลา้น 

บาท    เม่ือเทียบกบัปี 2559 มีผลขาดทุน 1,686.61 ลา้นบาท     มีผลขาดทุนลดลง  917.69 ลา้นบาท  หรือ 54.41 %      

• ส่วนกรณีงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  หรืองบเด่ียว นั้น มีดงัน้ี 



 

  7 

บริษทัฯ  มีผลขาดทุน สาํหรับปี 2560  จาํนวน  687.68  ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2559   มีผล 

ขาดทุน 2,254.86 ลา้นบาท  มีผลขาดทุนลดลง  1,567.18 ลา้นบาท  หรือ 69.50 %   

 ผูถ้ือหุน้สุภาพบุรุษท่านหน่ึง  ไดส้อบถามต่อท่ีประชุมว่า    ในปี 2559  บริษทัฯ ไดมี้การตั้งดอ้ยค่าไวแ้ลว้    ปี 2560 

ไม่น่าจะมีการตั้งดอ้ยค่าอีก     และบริษทัฯ มีหลกัการดอ้ยค่า และหลกัการในการประเมินมูลค่าอยา่งไร  

 นายสมคิด  เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชี แห่งบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า   การตั้งดอ้ย

ค่าเป็นหลกัการและมาตรฐานการบญัชี และการตรวจสอบบญัชีอนัเป็นไปตามหลักสากล   การพิจารณาการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยเ์พื่อใหม้ัน่ใจว่ากิจการจะไม่แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น  

และมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหก้ิจการตอ้งรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า     และหากมีการตรวจพบว่ามูลค่าของส่ิงของ 

หรือทรัพยสิ์นใด ๆ  มีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น ๆ  ลดนอ้ยถอยลง หรือ เส่ือมมูลค่าลงไปอีก  ก็ควรอาจจะ

ตอ้งพิจารณาใหมี้การตั้งดอ้ยค่าอีกกไ็ด ้ซ่ึงถือเป็นการใชห้ลกัความระมดัระวงัอยา่งยิง่ตามมาตรฐานการบญัชีโดยทัว่ไป  

 ซ่ึงในการตรวจสอบทางบญัชี  หากผูต้รวจสอบบญัชีมีขอ้สงสัยเกี่ยวกบัมูลค่า   ผูต้รวจสอบบญัชีกจ็ะแนะนาํให้

กิจการจดัใหมี้ผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีเป็นกลาง  ซ่ึงเป็นผูมี้วิชาชีพเฉพาะดา้นและข้ึนทะเบียนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  มาเป็นผู ้

ประเมินมูลค่า(ราคา) ของสินทรัพยน์ั้นๆ  เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาการตรวจสอบและการแสดงความเห็นใน

การสอบบญัชีของกิจการนั้นๆ     และในงบการเงินปี 2560 ของบริษทัฯ  ก็ไดมี้การประเมินมูลค่าสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระท่ีเป็นกลางถึง  2 รายดว้ยกนั  ทั้งน้ีกเ็พื่อใหไ้ดมู้ลค่าท่ีถูกตอ้งใกลเ้คียงกบัขอ้เทจ็จริงและไดม้าตรฐานมากท่ีสุด 

 นายฮั้ งใช ้ อคัควสักุล  ผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้นรายอื่นบางราย ไดแ้สดงความคิดเห็นและให้

ขอ้เสนอแนะว่า    หากในอนาคตภายภาคหนา้ ผูส้อบบญัชีเห็นว่า ทรัพยสิ์นหรือเคร่ืองจกัรของกิจการมีประสิทธิภาพการใช้

งานท่ีดีข้ึน หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีทาํกาํไรได ้กจ็ะทาํใหก้ารประเมินการดอ้ยค่าเกดิข้ึนนอ้ยลง    และ อีกฟากหน่ึงสาํหรับผูท่ี้ทาํ

หนา้ท่ีเป็นนกับญัชีภายในของบริษทัฯ  กจ็ะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอก อนัจะทาํใหก้ารจดัทาํงบการเงินและการสอบบญัชีเป็นไปดว้ยประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเป็นงบท่ีไม่มีเง่ือนไข

ไดใ้นท่ีสุด 

 นายสถาพร  ผงันิรันดร์  ผูถ้ือหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า   ในการพิจารณางบการเงิน  บริษทัฯ  ควรจะมีเอกสาร

เร่ืองงบการเงินเป็นหนงัสือแจกจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้หนา้งาน  เพื่อจะไดเ้ป็นการสะดวกกบักลุ่มผูถ้ือหุ้นท่ีไม่มีโทรศพัท์มือถือ 

หรืออุปกรณ์ท่ีสามารถสแกน QR Code  ได ้ 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

แลว้  ตามท่ีเสนอมาทุกประการ        โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

 

 -   เห็นดว้ย            95,785,757,856 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9333 

 -   ไม่เห็นดว้ย               63,855,934   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0666       

         รวม                95,849,613,790 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100     

 -   งดออกเสียง        51,232,975 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 

     ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณายกเลิกผู้สอบบัญชีรายเก่า และพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่  และกําหนดค่าตอบแทน 

                การสอบบัญชีประจําปี 2561  ประจําปี 2562 และ ประจําปี 2563 

 

นายเมธา  ธรรมวิหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองดว้ย บริษทั แกรนท ์ธอนตนั  

จาํกดั  ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรายเก่าของบริษทัฯ  ไดด้าํเนินการตรวจสอบบญัชีของบริษทังวดไตรมาสและงวดประจาํปี 2560  

เสร็จส้ินสมบูรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่ล่าชา้กว่าแผนการท่ีกาํหนดไวเ้ดิม  บริษทัฯ จึงไดข้อยกเลิกการทาํหนา้ท่ีเป็น 

ผูส้อบบญัชีรายเก่าดงักล่าวสาํหรับการสอบบญัชีประจาํปี 2561  และ ประจาํปี 2562 นั้น 

 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ ง

ผูส้อบบัญชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ ง 

ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561  ประจาํปี 2562 และ ประจาํปี 2563  ดงัน้ี 

1) นายชยักฤต  วรกิจภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  7326 หรือ 

2) นางสาวกมลทรรศน์  จิตการคา้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  10356   

แห่งบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี  2561  ประจาํปี 2562 และ 

ประจาํปี 2563  โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2561  

ประจาํปี 2562 และ ประจาํปี 2563   พร้อมกบัขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย สาํหรับประจาํปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( หา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น )    สาํหรับประจาํปี 2562 ในวงเงินไม่

เกิน 5,400,000 บาท ( หา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น )   และ สาํหรับประจาํปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( หา้ลา้นส่ีแสน

บาทถว้น )   โดยบริษทัฯ ไดน้าํเสนอและฉายภาพตารางขอ้มูลรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีน้ีให้ผูถ้ือหุ้นไดพ้ิจารณา

ไปพร้อมเพรียงกนั 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเลิกผูส้อบบญัชีรายเก่า และพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง ดงัน้ี 

1) นายชยักฤต  วรกิจภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  7326 หรือ 

2) นางสาวกมลทรรศน์  จิตการคา้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  10356   

แห่งบริษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั    เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี  2561  ประจาํปี 2562 และ 

ประจาํปี 2563  โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2561  

ประจาํปี 2562 และ ประจาํปี 2563   พร้อมกบัอนุมติัใหก้าํหนดค่าสอบบญัชีรวมของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับประจาํปี 

2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( หา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น )    สาํหรับประจาํปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท  

(หา้ลา้นส่ีแสนบาทถว้น )   และ สาํหรับประจาํปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ( ห้าลา้นส่ีแสนบาทถว้น )  ตามท่ี

เสนอมาทุกประการ  โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฎรายละเอียดดงัน้ี  

 -   เห็นดว้ย             95,973,407,820 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9335 

 -   ไม่เห็นดว้ย                63,855,934 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0664 

      รวม                 96,037,263,754 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     
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 -   งดออกเสียง           9,600,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย          11,500,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

     ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 

นายสมชยั  วุฒิศาสตร์  ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย   ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามพระราชบญัญติับริษทั 

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15  กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปีทุก

คร้ัง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา    และกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจ

ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้      

       โดยในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ   ประธานกรรมการ   

(2) นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการ / กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 (3) นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์  กรรมการ   

แต่เน่ืองจาก นายดาํรงค ์ ภูติภทัร์   ไดแ้สดงความจาํนงค์มายงับริษทัฯ  ว่าไม่ขอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีภารกิจอื่น ๆ อยู ่  

และเน่ืองจาก บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอช่ือบุคคลเพือ่เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ

บริษทัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบริษทักาํหนด ทั้งไดเ้ผยแพร่

ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.iec.co.th หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 

2562 แลว้นั้น ปรากฎว่ามีกลุ่มผูถ้ือหุน้ไดเ้สนอช่ือของ  “ นายเฉลิม ซ่ือภกัดี ”  เขา้รับการพจิารณาเลือกตั้งกรรมการในการ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 ในคร้ังน้ีดว้ย   ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายช่ือของบุคคลดงักล่าวท่ีกลุ่มผูถ้ือหุน้ได้

เสนอช่ือเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการฯ ใหผู้ถ้ือหุน้และนกัลงทุนโดยทัว่ไปไดรั้บทราบผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์อง

บริษทัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 6 มกราคม 2563  เป็นตน้มา  

บริษทัฯ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอช่ือของกรรมการท่ีครบวาระตามกฎหมายทั้ง 2 คน  อนัไดแ้ก่  (1) นายโกมล  

จึงรุ่งเรืองกิจ  และ  (2)  นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหน่ึง   พร้อมทั้งเห็นสมควรใหน้าํเสนอช่ือของ (3)  นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี   ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง

ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัในคร้ังน้ีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

รายละเอียดเกี่ยวกบัอาย ุ สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และ ประวติัการเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัของกรรมการ 2 คนดงักล่าว    และ รวมทั้งประวติัของ นายเฉลิม ซ่ือภกัดี   รวมเป็นผูเ้ขา้รับ

การเสนอช่ือทั้งหมด 3 คนน้ี ปรากฏตาม Power Point  ท่ีไดฉ้ายผ่านเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นน้ีได้

พิจารณาดูไปโดยพร้อมเพรียงกนั 

 โอกาสน้ี  บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ ง 3 คนข้างต้น เป็น

รายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป  ซ่ึงไดแ้ก่ (1) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ  ใหผู้ถ้ือหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลขวาระท่ี 5.1 ,  

(2) นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  ใหผู้ถ้ือหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลขวาระท่ี 5.2   และ (3)  นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี ให้ผูถ้ือหุ้น

ใชบ้ตัรลงคะแนนหมายเลขวาระท่ี 5.3   เป็นบตัรสาํหรับใชล้งคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งกรรมการสาํหรับบุคคลนั้นๆ        
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ซ่ึงในวาระน้ีเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ และเพื่อใหป้ฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั 

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลแต่ละคน ทีละคน ๆ ไป    โดยบริษัทฯ จะ

เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งท่ีลงคะแนนเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง ก็ตาม      โดย

วิธีการและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระน้ีเป็นไปตามท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบแลว้ก่อน

หนา้น้ี  

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้รียนแจง้ต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์

เม่ือผูถ้ือหุน้ไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแลว้   พนักงานเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ  จึงได้

เดินเขา้ไปเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ทุกท่าน   และนาํมาประมวลผลคะแนน 

ทั้งน้ี  บุคคลท่ีเขา้รับการเลือกตั้งแต่ละท่าน รวมจาํนวน 3 ท่าน  ไดค้ะแนนเสียง ดงัน้ี  

 

(1) นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ 

-   เห็นดว้ย            95,986,871,461 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9255 

-   ไม่เห็นดว้ย               71,492,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0744 

     รวม                96,058,363,754 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

-   งดออกเสียง                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

(2) นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์ 

-   เห็นดว้ย             95,935,239,861 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.8870 

-   ไม่เห็นดว้ย              108,492,293 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.1129 

     รวม              120,530,497,560 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

-   งดออกเสียง        14,625,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                  6,600  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

(3) นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี 

-   เห็นดว้ย            95,155,964,293 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.3218 

-   ไม่เห็นดว้ย             649,723,756 เสียง     คิดเป็นร้อยละ      0.6781 

     รวม               95,805,688,049 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100     

-   งดออกเสียง     252,669,105 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

-   บตัรเสีย                 6,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      - 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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สรุปมติ  :  บุคคลผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในคร้ังน้ี จาํนวน  3 คน 

โดยเรียงตามลาํดบัคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาและบุคคลทั้ง 3 ท่านดงักล่าวก็ไดค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ  

1. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ   ไดค้ะแนนเสียงขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ  99.9255 

2.  นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  ไดค้ะแนนเสียงขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ  99.8870  

3. นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี   ไดค้ะแนนเสียงขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ  99.3218 

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

ดงันั้น  จึงมีผลทาํให้ภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ณ ปัจจุบนัน้ี  บริษทัฯ จึงมีกรรมการ

ทั้งส้ิน  จาํนวน  9 คน  โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี  

1.   นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ             ประธานกรรมการ 

2.   นายสันติชยั   เตียวสมบูรณ์กิจ           รองประธานกรรมการ     

3.   นายเมธา   ธรรมวิหาร              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4.   นายศกัดา  ศรีนิเวศน ์               กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5.   นายชชัวาลย ์  ฮาสุวรรณกิจ          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6.   นายอภิเชษฐ   ไพบูลยพ์นัธ์       กรรมการ / กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

7. พลตาํรวจตรี สมนึก   บุรมิ              กรรมการ / กรรมการอิสระ 

8.   นายพรเทพ   อิฐโสภณพนัธ์  กรรมการ 

9.   นายเฉลิม  ซ่ือภกัดี   กรรมการ  

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    

ประจําปี 2563 

 

นายสมชยั  วุฒิศาสตร์  ผูอ้าํนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ไดเ้รียนเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนด 

ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563   ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 มาตรา 90  และขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ท่ี 29 ท่ีกาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั    

ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้าํหนดไว ้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น    ดว้ยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562  เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562  ไดพ้ิจารณารายละเอียดการกาํหนดผลประโยชน์ตอบแทน

กรรมการบริษทั และ กรรมการตรวจสอบ  ประจาํปี 2563 แลว้      จึงเห็นสมควรใหก้าํหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ

บริษทั  และ กรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563   อนัไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ  เงินบาํเหน็จกรรมการ  ในวงเงินรวมกัน

ทั้งส้ินไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)      โดยกาํหนดใหจ่้ายค่าตอบแทน ตามรายละเอียดดงัน้ี  
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ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน*

(บาท) 

ปี 2561 

อตัราค่าตอบแทน*

(บาท) 

ปี 2562 

อตัราค่าตอบแทน*

(บาท) 

ปี 2563(ปีท่ีเสนอ) 

กรรมการบริษัทฯ 

ประธานกรรมการบริษทั 

รองประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการบริษทั 

 

3,000 

3,000 

3,000 

 

3,000 

3,000 

3,000 

 

3,000 

3,000 

3,000 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

3,000 

3,000 

 

3,000 

3,000 

 

3,000 

3,000 

 

หมายเหตุ* : ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเบ้ียประชุม ต่อคร้ังต่อคน 

                                

                 หมายเหตุ    อน่ึง อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบริษทัฯ ท่ีไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปีไดพ้ิจารณาเม่ือ 2 ปี ท่ีผ่านมายอ้นหลงั ดงัน้ี  

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      960,000  บาท  

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562     -     วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน      800,000  บาท 

 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดเ้รียนแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  เป็นเกณฑ ์ 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม อนุมติัใหก้าํหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563  อนั

ไดแ้ก่ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เงินบาํเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 800,000 บาท  (แปดแสนบาทถว้น) ต่อปี   

ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

 -   เห็นดว้ย             95,973,436,702 เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.9115 

 -   ไม่เห็นดว้ย                70,302,052   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0731 

 -   งดออกเสียง               14,625,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0152  

-   บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      -     

     รวม                96,058,363,754 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100  

     ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
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ไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอื่นใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  แต่มีผูถ้ือหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและมีขอ้เสนอแนะพอสรุปไดเ้ป็น

ขอ้มูลโดยสังเขป ไดด้งัน้ี 

ผูถ้ือหุน้สุภาพบุรุษท่านหน่ึง  ไดเ้รียนสอบถามต่อท่ีประชุมว่า  นอกจากบริษทัฯ ตอ้งส่งงบการเงินท่ียงัคงคา้งส่งให้

ครบถว้น  และ ยงัต้องส่งงบการเงินงวดปกติให้เป็นไปตามระยะเวลาการนาํส่งงบการเงินตามงวดปกติอีก 2 งวดปกติ

ติดต่อกนัแลว้  หากบริษทัฯ จะเขา้ Trade ได ้ บริษทัจะตอ้งมีผลประกอบการกาํไรติดต่อกนัอีกกี่งวดจึงจะสามารถเขา้ Trade 

ได ้

นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  ไดเ้รียนช้ีแจงว่า  ในกรณีของบริษทัฯ ท่ีถูกเพิกถอนนั้น 

เป็นกรณีท่ีส่งงบการเงินล่าชา้   มิไดเ้ป็นกรณีท่ีถูกเพิกถอนดว้ยเหตุของผลประกอบการจนเป็นผลทาํให้ส่วนของผูถ้ือหุ้นติด

ลบแต่อยา่งใด    ซ่ึงกรณีการส่งงบล่าชา้กต็อ้งแกด้ว้ยการส่งงบใหท้นั     ส่วนกรณีของผลประกอบการในส่วนของผูถ้ือหุ้น

ติดลบก็ตอ้งแก้ดว้ยการทาํกาํไรติดต่อกันตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์  ซ่ึงกรณีของบริษทัจึงมิใช่กรณีของผล

ประกอบการตามท่ีเรียนไวข้า้งตน้  

นายประพนัธ์  คุม้เมธา  ผูถ้ือหุน้ ไดเ้รียนสอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในปัจจุบนัธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน

ในภาพรวมของประเทศเป็นอยา่งไร   และ บริษทัฯ มีช่องทางหรือลู่ทางในการมองหาธุรกิจอื่น ๆ อีกหรือไม่ 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงว่า  ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

เห็นว่า ณ ปัจจุบนัรัฐบาลไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัหรือใหก้ารสนบัสนุนกบัผูป้ระกอบการเท่าท่ีควรเหมือนกบัในอดีตท่ีผ่านมา

ส่วนในธุรกิจอื่นๆ ในส่วนของบริษทัฯ  ยงัไม่มีฐานเดิมของธุกิจใหม่ท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี ( Know How)   แต่บริษทัฯ

ยงัไม่มี Know How เป็นของตนเอง  กย็งัคงเป็นเร่ืองท่ียากในการดาํเนินธุรกิจใหม่ๆ ของบริษทัฯ ณ ขณะน้ี  

นายกุลพชัร์  รัตนตั้งตระกูล  ผูถ้ือหุน้ ไดเ้รียนสอบถามว่า  กรณีถา้บริษทัฯ จะเขา้ Trade    บริษทัฯ จะมีนโยบาย

หรือแนวทางจะรวมพาร์ ลดพาร์ ก่อนการจะเขา้ Trade หรือไม่      หรือจะให้เขา้ Trade ก่อนแลว้จึงจะรวมพาร์และลดพาร์

ในภายหลงั  

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ ไดเ้รียนช้ีแจงว่า หลกัการในเบ้ืองตน้กิจการควรตอ้งมีการทาํกาํไรให้

บริษทัฯ ก่อน   ซ่ึงในกรณีท่ีกิจการยงัคงมีขาดทุนสะสมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  บริษทัฯ ก็อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาการทาํกาํไร

ตามปกติในแต่ละปีอีกจาํนวนหลายสิบปีจึงจะลา้งขาดทุนสะสมได ้   แต่การลา้งขาดทุนสะสมโดยการรวมพาร์และการลด

พาร์กเ็ป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถท่ีจะหยน่ระยะเวลาการลา้งขาดทุนสะสมใหน้อ้ยลงได ้    

 นายสมศกัด์ิ  โกนธีรากูล  ผูถ้ือหุน้ ไดเ้รียนสอบถามว่า   ขาดทุนสะสมท่ีมีอยูจ่าํนวนมาก บริษทัฯ จะใชเ้วลาอีกกี่ปี

จึงจะลา้งขาดทุนสะสมใหห้มดไปได ้

 นายอภิเชษฐ  ไพบูลยพ์นัธ์  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไดเ้รียนช้ีแจงว่า  ตามท่ีท่านประธานกรรมการไดน้าํเรียน

ช้ีแจงแลว้ว่า หากพิจารณาประเดน็การทาํกาํไรโดยวิธีการเดียว  บริษทัฯ จะตอ้งทาํกาํไรทุกปี และตอ้งใชเ้วลาหลายปีจึงจะนาํ

กาํไรมาลา้งขาดทุนสะสมได ้ แต่ถา้หากนาํส่วนลํ้ามูลค่าหุน้ (พรีเม่ียม) ท่ีมีอยู่ในงบการเงินนาํพรีเม่ียมส่วนน้ีมาช่วยในการ

ลา้งขาดทุนสะสมไดอ้ีกส่วนหน่ึงกส็ามารถดาํเนินการได ้   

 

ท่ีประชุม ไดด้าํเนินการประชุมมาพอสมควรแก่เวลาแลว้  ประธานฯ จึงไดก้ล่าวปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู ้

ถอืหุน้ 
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            ปิดประชุม เวลา   12.58 น. 

 

 

หมายเหตุ       : เน่ืองจากระหว่างการดาํเนินการประชุมมีผูถ้ือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม  จึงทาํให้จาํนวนหุ้นท่ีมา

ประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ มีจาํนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะท่ีเปิดการประชุม       ทั้งน้ีมีจาํนวนยอดของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉันทะท่ีเขา้มาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,453 ราย   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้ 96,060,781,254 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 

38.5252  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด      

 

 

                                     ลงช่ือ                                                                   ประธานท่ีประชุม 

                      (        นายโกมล   จึงรุ่งเรืองกิจ        ) 

                                    ประธานกรรมการ  

 

 

ลงช่ือ                                                      ผูบ้นัทึกการประชุม 

            (      นายสมชยั  วุฒิศาสตร์    ) 

       ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 


	เวลาและสถานที่

