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ที่ สกอ. 001 / 2563 
         3 มกราคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code 
3. ข้อมลูประวตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระและให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้ให้ด ารง

ต าแหนง่อกีวาระหนึง่  
4. กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ  ( แบบ ก.  และ  แบบ ข. )   
7. เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
8. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและหลกัเกณฑ์การใช้สทิธิลงคะแนนเสยีง  
9. แผนท่ีที่ตัง้สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท  ( สถานท่ีจดัประชมุ ) 

 
  

 ด้วย คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)  ได้ก าหนดนดัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องกอล์ฟวิวบอลรูม  อาคารกอล์ฟววิ  สนาม
กอล์ฟไพน์เฮิร์สท  ชัน้ 8  เลขที่ 146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี
(ลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชมุเร่ิมตัง้แตเ่วลา 8.00 น.)  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30  เมษายน   
2562 โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1. ซึง่บริษัทฯได้เผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตัง้แต่วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุเนื่องจากได้บนัทกึถกูต้องตรงตามมติที่ 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562  
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 



2 

 

 
วาระที่ 2  รับทราบการผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562    

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเทา่นัน้ จึงไมต้่องใช้เสยีง 
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติ งบดุล  และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบงัคบับริษัทข้อที่ 39 ก าหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชี 2560 ของบริษัทฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561  

ประจ าปี 2562 และ ประจ าปี 2563  
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และ
ข้อบงัคบับริษัทฯข้อที่ 36 ก าหนดให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรแต่งตัง้ให้ นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 
7326  หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10356 แหง่บริษัท เอ็นพีเอส สยาม 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 
2561  ประจ าปี 2562  และ ประจ าปี 2563   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และข้อบงัคบั
บริษัทฯข้อที่ 15 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้   
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ความเห็นคณะกรรมการ: ในปี 2563 มีกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ จ านวน 3 คน ได้แก่  
(1) นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานกรรมการ   
(2) นายอภิเชษฐ  ไพบลูย์พนัธ์  กรรมการ  / กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 (3) นายด ารงค์  ภตูิภทัร์  กรรมการ   
  
บริษัทฯ เหน็สมควรให้น าเสนอช่ือบคุคลทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว ซึง่เป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท   ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการให้
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ ประวตัิ
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทัง้ 3 คนดงักลา่ว ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย  3. 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ    

ประจ าปี 2563  
หลักการและเหตุผล:ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90และข้อบงัคบับริษัทฯ
ข้อที่ 29 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบงัคับของบริษัท    ในกรณีที่ข้อบังคบัของ
บริษัทมิได้ก าหนดไว้  การจ่ายคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรให้ก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการ
ตรวจสอบ ประจ าปี 2563  อนัได้แก่ คา่เบีย้ประชมุกรรมการ   เงินบ าเหน็จกรรมการ ในวงเงินรวมกนัทัง้สิน้
ไมเ่กิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  โดยก าหนดให้จ่ายคา่ตอบแทน ตามรายละเอยีดดงันี ้                                       

ต าแหนง่ อตัราคา่ตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2561 

อตัราคา่ตอบแทน*
(บาท) 
ปี 2562 

อตัราคา่ตอบแทน*
(บาท) 

ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบริษัท 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

 
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 

 
หมายเหต*ุ : คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ ตอ่ครัง้ทีเ่ข้าประชมุ    
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อนึง่ อตัราผลประโยชน์ตอบแทนรวมของกรรมการในอดตีของบริษัทฯ ที่ได้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ 
หุ้นประจ าปีได้พิจารณาเมื่อ 2 ปี ที่ผา่นมาย้อนหลงั ดงันี ้ 
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      960,000  บาท  
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      800,000  บาท  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ตามมาตรา 90 วรรคสอง  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 

อนึง่ บริษัทฯ ก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563) ในวนัท่ี 3 มกราคม  2563    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน           
โดยในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน      ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์
บาร์โค้ด (Registration Form)   มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ) ตาม
ความประสงค์  ทัง้นีจ้ะต้องยื่นแสดงเอกสาร  หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น  หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7.  

หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่าน
สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้  โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉนัทะจาก
ทา่นได้ คือ นายเมธา ธรรมวิหาร  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   ดงัมีรายช่ือตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาท้ายหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ หรือจะใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้  ( แบบ ค. (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นีใ้ช้ส าหรับ Custodian เทา่นัน้ )    

ทัง้นี ้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่ง
หนงัสอืมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ดงักลา่วภายในวนัพธุที่  22 มกราคม 2563 หรือ ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วต่อ
พนกังานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ      ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารและ
หลกัฐานตามรายการที่ปรากฏในสง่ที่สง่มาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนและ
หลกัเกณฑ์การใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8. 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9.   
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

     
   ( นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ) 

                                    ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ 

1. โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ทัง้ 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  ท่ี www.iec.co.th  ฉะนัน้ ทา่นสามารถดาวน์โหลด หนงัสอืมอบฉนัทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ 

2. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัคืนลว่งหน้าได้ที่ 
เลขานกุารบริษัท  
บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชัน้ท่ี  9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   
กรุงเทพมหานคร  10400 

3. การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563   จะด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  ในกรณีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  
โปรดน าลา่มผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู 

4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  เป็นการลว่งหน้า 
ในระหวา่งวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562  ถึงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 แล้ว    
 
 

http://www.iec.co.th/

