
ตดิอากรแสตมป์ 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 20 บาท

(1)

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน)

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

(2)

(3)

(4) นำยเมธำ ธรรมวหิำร       (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ)      อำย ุ 62  ปี

อยูบ้่ำนเลขที ่ 109/102  ซอยลำดพร้ำว 18 ถนนลำดพร้ำว  แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหำนคร                         

                        คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น

ประจ ำปี 2562  ในวนัองัคำรที ่30 เมษำยน 2562  เวลำ 13.30 น ห้องรำชเทวแีกรนด์บอลรูม ชัน้ที ่3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที ่296 ถนนพญำไท

แขวงถนนเพชรบรีุ เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร  หรือทีจ่ะพงึเลือ่น ไปในวนั เวลำ  และสถำนทีอ่ื่นด้วย

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่  1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  2 เร่ือง รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านัน้ จงึไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่  3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

เขียนที่..................................................................................................

วนัที่.............................เดอืน...............................................พ.ศ..........................................

อยูบ้่ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................

ข้ำพเจ้ำ………………………………………...................…………………………………..สญัชำติ.......................................................

อยูบ้่ำนเลขที่.................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..............................................................................

อ ำเภอ/เขต...............................................................จงัหวดั....................................................................................รหสัไปรษณีย์...................................

จ ำนวนหุ้น...........................................หุ้น

...........................................................................................................................................อำย.ุ........................ปี

อ ำเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................หรือ

อ ำเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย์...............................................หรือ

.....................…....................................................................................................................อำย.ุ.......................ปี

อยูบ้่ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................

อ ำเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณีย์................................................หรือ

............................................................................................................................................อำย.ุ.....................ปี

อยูบ้่ำนเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................



วาระที่  4 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  5 เร่ือง พิจารณาให้สัตยาบนัค่าสอบบญัชีที่เพิ่มขึน้ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559  

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  7 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิ าหนดจ านวนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 ให้มีจ านวน 9 คน

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  8 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

   กำรแตง่ตัง้กรรมกำรรำยบคุคล   

ช่ือกรรมกำร     นำย ศกัดำ  ศรีนิเวศน์

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร   นำย พรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร  พลโทวฒันำ   เพ็ชรมงคล

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร  นำย ภริูช   นำนำวรำทร

เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสยีง

วาระที่  9 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง



วาระที่  10 เร่ือง พิจารณาเร่ืองการจะออกวอร์แรนต์ IEC-W3  เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถอืวอร์แรนต์ IEC-W2   

ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบยีนของบริษัทถกูขึน้เคร่ืองหมาย SP มาอย่างยาวนาน และเน่ืองจากวอร์แรนต์ IEC-W2 

 จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  (ทัง้นี ้ ในวาระนี ้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องที่มี

หน้าที่ในการก ากับดแูลเป็นส าคัญ) 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  11 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสยีงนัน้

        ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น

(6) ในกรณีทีข้่ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีทีท่ีป่ระชมุมีกำร

พิจำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น  รวมถงึกรณีทีมี่กำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเตมิข้อเทจ็จริง

ประกำรใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

กิจกำรใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตใ่นกรณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข้่ำพเจ้ำระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ

ให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร

ลงช่ือ ......................................................................................ผู้มอบฉนัทะ

(.................................................................................)

ลงช่ือ ......................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

(.................................................................................)

ลงช่ือ ......................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

(.................................................................................)

ลงช่ือ ......................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ

(.................................................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ ถือหุ้นทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผู้ เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้
2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล
3. ในกรณีทีมี่วำระทีจ่ะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจ ำ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ


