
1 

 

จดหมายเปิดผนึก 
 

วนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
เรียน     เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 

 ขา้พเจา้นายวชิยั ถาวรวฒันยงค ์   ผูถื้อหุน้ และอดีตประธานกรรมการ บริษทั อินเตอร์  
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) หรือ IFEC  ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์มีผูถื้อหุ้น จ านวนเกือบสามหม่ืนราย   ไดช้ี้แจงถึงผลกระทบจากการออกค าสั่งของท่านในฐานะ
เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามหนงัสือของขา้พเจา้จ านวน
หลายฉบบั  ต่างวาระ มาตลอด  บดัน้ี ขา้พเจา้ขอเรียนถามมายงัท่าน ในฐานะท่ีท่านเป็นหน่วยงานก ากบัดูแล 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านจะตอ้งให้ความยุติธรรมต่อนิติบุคลและบุคคล ท่ีอยู่ในก ากบัดูแลของท่าน ให้
ไดรั้บความยุติธรรม และไดรั้บการพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากท่าน  ขอท่านโปรดช้ีแจงและตอบขอ้สอบ
ถามของขา้พเจา้ใหค้รบถว้นประกอบเหตุผลท่ีชดัเจน เช่ือถือได ้ในประเด็นแต่ละขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

 ๑. ประเด็นกล่าวหาขา้พเจา้ท าผดิขอ้บงัคบั ขอ้ 20 นั้น  
                  ขา้พเจา้ขอสอบถามวา่  วา่ “ ท่านไดพ้ิจารณา และ แปลความ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 20 ของ

บริษทั  เช่นไร และ ก่อนท่ี ท่านจะไดอ้อกค าสั่งฯ  ท่านไดท้  าการสอบสวน ตรวจสอบ ข้อเทจ็จริง บ้างหรือไม่ 
จากใคร” ?  ( ท่านไม่เคยเรียกให้ขา้พเจา้และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ ช้ีแจงหรือให้ถอ้ยค า อนัเป็นสาระส าคญั ท่ีท่าน
จ าเป็นตอ้งใชพ้ิจารณาออกค าสั่งฯ ดงักล่าว ) 
  ๒. ตามท่ีท่านไดแ้ละพวก มีหนงัสือให้ขา้พเจา้ช้ีแจง ถึงขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี ๒๐ ซ่ึง
เก่ียวกบัการก าหนดวธีิการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหลายคร้ัง   
                                ข้าพเจ้าขอสอบถามว่า ก่อนท่ีท่านจะกล่าวโทษข้าพเจ้าเร่ืองการปฏิบติัไม่ชอบด้วย
กฎหมายซ่ึงมีผลให้ขา้พเจา้ตอ้งพน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการ  และจะด ารงต าแหน่งดงักล่าวในบริษทั
ต่อไปไม่ไดน้ั้น  ท่านไดมี้การหารือฝ่ายกฎหมายของท่าน และส่งประเด็นขอ้บงัคบับริษทัดงักล่าวให้ทาง
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ   ขอ้บงัคบัท่ีมีลกัษณะผดิพลาดทางภาษามีความเคลือบคลุมในการ
แปลความก่อนหรือไม่ และหรือท่านไดด้ าเนินการอยา่งไร  
  ๓.  เก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ๒๕๖๐   
                                 ๓.๑ ขา้พเจา้ขอสอบถามว่า เหตุใดท่านพิจารณามีค าสั่งกล่าวโทษเร่ืองการปฏิบติัไม่
ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายต่อขา้พเจา้ ในขณะท่ีการร้องขอเพิกถอนมติฯการประชุมดงักล่าว    ยงัอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาทางศาล  ซ่ึงยงัมิไดส้ั่งเพิกถอนฯ และยงัไม่มีขอ้ยติุ ? และ 
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                  ๓.๒ กรณีน้ีหากศาลมีค าสั่งให้มติท่ีประชุมคงมีผลบังคับใช้ได้ ท่านจะด าเนินการ
เยียวยาข้าพเจ้าและบริษัทอย่างไร? ต่อผลค าสั่งท่ีท่านไดก้ล่าวโทษขา้พเจา้ เป็นเหตุให้ขา้พเจา้มิอาจปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัไดอ้ยา่งท่ีควรจะเป็น และการท่ีขา้พเจา้   มิสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นไดย้่อม
ส่งผลกระทบอนัร้ายแรงต่อการด าเนินกิจการของบริษทั ต่อเน่ือง อีกหลายประการ 
      ๓.๓ การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
บริษทัไดน้ ามติท่ีประชุมท่ีมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกจ านวน ๗ คนจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนและไม่มีบุคคลใดฟ้องร้องให้เพิกถอนมติท่ีประชุมดงักล่าวจึงเป็นการประชุมท่ีถูกตอ้งและชอบดว้ย
กฎหมายท่ีสามารถบงัคบัไดต้ามมติดงักล่าว อีกทั้งเน่ืองจากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือ
วนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ และการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ๒๕๖๐ เม่ือวนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ไดย้ดึหลกัการเลือกตั้งกรรมการ ตามท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเห็นชอบและใชว้ธีิเลือกแบบ สะสม ดงัเหตุแต่การก่อน 
ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการด าเนินการโดยชอบท่ีกฎหมายแล้ว เม่ือบริษทัน าผลการเลือกตั้ง
กรรมการไปจดทะเบียน เปล่ียนแปลงกรรมการ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งไม่มีการ
เพิกถอนการจดทะเบียนแต่อยา่งใด อนัถือเป็นขอ้ยติุแลว้ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้โดยแทจ้ริง  

  ขา้พเจา้ขอสอบถามวา่ เหตุใดท่านจึงน ามาหยบิยกมาเป็นประเด็นน้ีมากล่าวโทษขา้พเจา้ ? 
  ๔. ขา้พเจา้ ได้เคยร้องเรียนเป็นหนังสือ เป็นทางการถึงท่าน  ต่อกรณี ท่ีได้มีกลุ่มบุคคล 
ร่วมกนั กระท าการ ลกัษณะครอบง า ฯ  อนัเป็นสาเหตุหลกั  ของการสร้างปัญหา และ อุปสรรค   แก่บริษทั  
จนเป็นท่ีมาของปัญหา และ ความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น อยา่งร้ายแรงต่อเน่ือง   อยูน้ี่  เพื่อใหท้่านไดด้ าเนินการ
ตามกฎหมายบดัน้ี  เวลาล่วงเลยมานานกวา่ ๙ เดือน  

                ๔.๑ ขา้พเจา้ขอสอบถามว่า ท่านไดด้ าเนินการ ตรวจสอบและ หรือหาขอ้มูล หรือ สอบ
ขอ้เท็จจริง เพื่อดูแลเร่ืองร้องเรียนน้ีจากผูใ้ด หรือไม่ ?  เน่ืองจาก ท่าน ยงัไม่เคยเรียกขา้พเจา้ และ หรือ 
พยานหลกัฐาน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง  ใหข้อ้เทจ็จริงแต่อยา่งใด    

                ๔.๒ ขา้พเจา้ขอสอบถาม ความคืบหนา้ ต่อการด าเนินการ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ร้องเรียน
ดงักล่าวดว้ย  และหรือ การพิจารณาของท่าน  หรือเหตุผล อนัท่านพึงอา้งใหช้ดัเจนถึงเหตุ  ลา้ชา้ ?  และ เหตุ
ท่ีท่านตดัสินใจ ด าเนินการ หรือ ไม่ด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนของขา้พเจา้ ?   
  ๕. หนงัสือจากท่าน กล่าวหา ขา้พเจา้ และ สั่งให้ขา้พเจา้ช้ีแจงเร่ืองการปฏิบติัเขา้ข่ายการ
ปฏิบติัหน้าท่ีไม่สุจริต  ซ ้ าๆ หรือ ต่างเหตุกนัหลายฉบบั  โดย บุคคลต่างๆ ในส านกังานของท่าน  ท่ีสลบั
สับเปล่ียนกนั ส่งถึงขา้พเจา้ ตามวาระ ต่างกนันั้น   
                                  ๕.๑ ขา้พเจา้ขอสอบถามท่านว่า  ท่านและพวก ไดค้  านึงถึงภาระ ของผูรั้บหนงัสือ ท่ี
ตอ้งช้ีแจง ท่านและพวก  ในเร่ืองเดียวกนั หลายคร้ัง หรือไม่ ? อยา่งไร? และ เหตุใด ? 
                                  ๕.๒ ขา้พเจา้ขอสอบถามท่านวา่  เหตุใดท่านไม่ลงนามปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะเลขาธิการ 
ส านักงาน ก.ล.ต.  ( ให้บุคคลอ่ืนลงนามแทนท่านฯ  ในหนังสือท่ีกล่าวโทษ ฉบบัลงวนัท่ี  ๕ กันยายน 
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๒๕๖๐ และหนงัสืออีกหลายฉบบัท่ีท่านกบัพวกไดก้ล่าวหาขา้พเจา้วา่ปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย   ใน
หนงัสือฉบบัต่างๆ  ท่ีท่านมีถึงขา้พเจา้   ท่านมีเหตุขดัขอ้งใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัท่ีได ้?   
                                   ๕.๓ ขา้พเจา้ขอให้ท่านช้ีแจงวา่  ท่านกบัพวกปฏิบติัตามระเบียบบริหารของท่าน  ใน
การลงนามแทนและหรือการออกหนงัสือหรือไม่ ?  เพราะเหตุใด ?  

               โดยหนงัสือเปิดผนึกของขา้พเจา้ฉบบัน้ี  ขอเรียนวา่ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาไดต้ระหนกั
ในการด าเนินการและการปฏิบติัหน้าท่ี ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง ด้วยความสุจริตและปฏิบติั
หน้าท่ี   เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น  โดยมิได้มีเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามแห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แต่อยา่งใด อีกทั้งมีความตั้งใจท่ีจะด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ของบริษทั ภายใตก้รอบกฎหมายและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเพื่อรักษาประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
และผูถื้อหลกัทรัพย์  แต่บดัน้ี  ตกเป็นผูซ่ึ้งได้รับผลโดยตรงจากการออกค าสั่งของท่าน ขอให้ท่านโปรด
ช้ีแจงและตอบขอ้สอบถามของขา้พเจา้ให้ครบถ้วน  ประกอบเหตุผลท่ีชัดเจน  เช่ือถือได้  มายงัขา้พเจา้
โดยเร็ว จกัเป็นพระคุณยิง่      

 
 

    ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                    (นายวชิยั ถาวรวฒันยงค)์  

        ผูถื้อหุน้ และ อดีตประธานกรรมการบริษทั/ 


