
1 

 

 
ที่ สกอ.  012 / 2564 
         5 เมษายน 2564 
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบ QR Code 

2.1 ส าเนางบการเงินประจ าปี 2561  
2.2 ส าเนางบการเงินประจ าปี 2562 
2.3 ส าเนางบการเงินประจ าปี 2563 

3. ขอ้มลูประวตัิของกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระและใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่อกีวาระหนึง่  

4. กรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้
5. ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้   
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ  ( แบบ ก.  และ  แบบ ข. )   
7. เอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
8. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้และหลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีง  
9. แผนท่ีที่ตัง้สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท  ( สถานท่ีจดัประชมุ ) 
10. มาตรการและแนวปฏิบตัิการประชมุ ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 

  

 ดว้ย คณะกรรมการบรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าหนดนดัประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งกอลฟ์วิวบอลรูม  อาคารกอลฟ์ววิ ชัน้ 8  
สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท เลขที่ 146/4 หมู ่ 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี
(ลงทะเบยีนเพื่อเขา้รว่มประชมุเริม่ตัง้แตเ่วลา 8.00 น.)  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2563 

หลักการและเหตุผล: บรษัิทฯจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม   
2563 โดยมีส  าเนารายงานการประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ซึง่บรษัิทฯไดเ้ผยแพร ่
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.iec.co.th ไวแ้ลว้ตัง้แตว่นัท่ี 12  เมษายน 2563 เป็นตน้มา 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรบัรองรายงานการประชมุเนื่องจากไดบ้นัทกึถกูตอ้งตรงตามมติที่ 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2563  
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563    

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563  
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบ 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้เป็นเพียงวาระเพื่อรบัทราบเทา่นัน้ จึงไมต่อ้งใชเ้สยีง 
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี  
วาระ 3.1  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 39 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชี 2561 ของบรษัิทฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและไดผ้่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียดตาม
ส าเนางบการเงินประจ าปี 2561 (รูปแบบ QR Code) สิง่ที่สง่มาดว้ย 2.1  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
วาระ 3.2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 39 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชี 2562 ของบรษัิทฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและไดผ้่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียดตาม
ส าเนางบการเงินประจ าปี 2562 (รูปแบบ QR Code) สิง่ที่สง่มาดว้ย 2.2 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 



3 

 

  
วาระ 3.3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบับริษัทขอ้ที่ 39 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชี 2563 ของบรษัิทฯ  เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและไดผ้่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียดตาม
รายงานประจ าปี 2563 (รูปแบบ QR Code) สิง่ที่สง่มาดว้ย 2.3  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผลประจ าปี 
วาระ 4.1  พิจารณาอนุมัติงดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนด
ไวว้า่การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
วาระ 4.2  พิจารณาอนุมัติงดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนด
ไวว้า่การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรใหง้ดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
วาระ 4.3  พิจารณาอนุมัติงดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 115  ไดก้ าหนด
ไวว้า่การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห่า้มมิใหจ้่ายเงินปันผล  
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ความเห็นคณะกรรมการ:  ถึงแมว้่าผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทจะมีผล
ประกอบการก าไร  เนื่องจากบรษัิทยงัคงมยีอดขาดทนุสะสมเหลอือยูใ่นบญัชีของบรษัิท จึงเห็นสมควรใหง้ด
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563   
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
บรษัิทฯขอ้ที่ 15 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ในปี 2564 มีกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหนง่ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่  
(1) นายสนัติชยั เตียวสมบรูณกิ์จ รองประธานกรรมการ   
(2) นายเมธา ธรรมวิหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 (3) นายชชัวาลย ์ฮาสวุรรณกิจ  กรรมการตรวจสอบ   
บริษัทฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอช่ือบุคคลทัง้ 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการ  
รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท วฒุิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน และ ประวตัิ
การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทของกรรมการทัง้ 3 คนดงักลา่ว ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย  3. 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564  

หลักการและเหตุผล:ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90และขอ้บงัคบับรษัิทฯ
ขอ้ที่ 29 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนตามขอ้บงัคับของบริษัท    ในกรณีที่ขอ้บังคบัของ
บรษัิทมิไดก้ าหนดไว ้ การจ่ายคา่ตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้  
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
บรษัิท และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564  อนัไดแ้ก่ คา่เบีย้ประชมุกรรมการ   เงินบ าเหน็จกรรมการ 
ในวงเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 960,000 บาท (เกา้แสนหกหมื่นบาทถว้น)  โดยก าหนดใหจ้า่ยคา่ตอบแทน 
ตามรายละเอยีดดงันี ้          
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ต าแหนง่ อตัราคา่ตอบแทน
(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2562 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2563 

อตัราคา่ตอบแทน
(บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2564 (ปีที่เสนอ) 
กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการบรษัิท 
รองประธานกรรมการบรษัิท 
กรรมการบรษัิท 

 
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 

 
อนึง่ อตัราคา่ตอบแทนรวมของกรรมการในอดีตของบรษัิทฯ ที่ไดเ้คยเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อ 
หุน้ประจ าปีไดพ้ิจารณาเมื่อ 3  ปี ท่ีผา่นมายอ้นหลงั ดงันี ้ 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      960,000  บาท  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      800,000  บาท  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563     -     วงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน      800,000  บาท  
จ านวนเสียงที่ตอ้งใช้เพือ่ผ่านมติ: วาระนีใ้ชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ตามมาตรา 90 วรรคสอง  แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2564  

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบับรษัิทฯขอ้ที่ 36 ก าหนดใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัท
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากคณุสมบตัิ ประสบการณ ์คณุภาพของผลงานที่
ผ่านมา ความพรอ้มของบุคลากร มาตรฐานการปฎิบัติงานและความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบริษัท 
เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้ให ้นายณรงค ์หลกัฐาน ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4700 หรือ นางสาวมะลิ
วรรณ พาหวุฒันกร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4701 หรอื นายชยักฤต วรกิจภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 7326  หรอื นางสาวกมลทรรศน ์จิตการคา้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10356 ในนามบริษัท เอ็นพี
เอส สยาม สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อ านาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท  ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีดงักลา่วที่บริษัท
เสนอแตง่ตัง้นีไ้มม่ีความสมัพนัธ ์หรอืมีสว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท    จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564  และรายไตรมาส โดยมี
วงเงินไมเ่กิน 5,400,000 บาท (หา้ลา้นสีแ่สนบาทถว้น)  
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จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:    วาระนี ้ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถา้มี) 

อนึง่ บรษัิทฯ ก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2564    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน           
โดยในวนัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชุมตัง้แต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป  เพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียน      ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพ์
บารโ์ค้ด (Registration Form)   มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท ) ตาม
ความประสงค ์ ทัง้นีจ้ะตอ้งยื่นแสดงเอกสาร  หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้  หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
เขา้รว่มประชมุตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7.  

หากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคท์่าน
สามารถเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯได ้ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรบัมอบฉนัทะจาก
ทา่นได ้คือ นายศกัดา ศรนีิเวศน ์ ด ารงต าแหนง่  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   ดงัมีรายช่ือตามสิ่งที่สง่มา
ดว้ย 4. กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาทา้ยหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ หรือจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได ้ ( แบบ ค. (พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท) นีใ้ชส้  าหรบั Custodian เทา่นัน้ ) 

ในกรณีที่ทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ ขอความรว่มมือทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบ
ฉันทะมายงับริษัทฯ ดงักล่าวภายในวนัพุธที่ 21 เมษายน 2564 หรือ ยื่นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อพนกังาน
ลงทะเบียน ณ ท่ีประชมุก่อนเขา้รว่มประชมุและขอใหท้า่นหรอื     ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าเอกสารและหลกัฐานตาม
รายการท่ีปรากฏในสง่ที่สง่มาดว้ย 7. มาแสดงดว้ย โดยบรษัิทฯจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑก์าร
ใชส้ทิธิลงคะแนนเสยีงตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 8. และแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 9.   

ทัง้นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่ หรอืบคุคลที่กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่มอบหมายให้
ด าเนินการแทน มีอ านาจในการก าหนดวนั เวลา และสถานที่จดัประชุมใหม่ รวมถึงรูปแบบและเง่ือนไขการประชุม
สามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงนัน้ๆ  โดยตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่
กฎหมายก าหนด เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุทา่นทางบรษัิทฯ  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นติดตามขา่วสารท่ีบรษัิท อาจ
มีการแจง้เพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อนัเนื่องมาจากสถานการณด์งักลา่ว โดยบริษัทฯ จะแจง้ผ่านเว็ปไซด์
บรษัิทฯที่  www.iec.co.th  

 

http://www.iec.co.th/
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บริษัทฯ  ตระหนกัและห่วงใยต่อความเสี่ยงในการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ตลอดจนสขุภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เข้าร่วมประชุม จึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุม ภายใต้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 ตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ตามประกาศของจังหวดัปทุมธานี จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการ
ปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิดงักลา่วอยา่งเครง่ครดัตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 10.   

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

     
    ( นายโกมล จึงรุง่เรอืงกิจ ) 

                                    ประธานกรรมการ 
 
 
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ จะไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุ พรอ้มแบบหนงัสือมอบฉนัทะ เอกสารการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564  และเอกสารประกอบการประชมุอื่นๆ บนเว็บไซดบ์รษัิทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการลว่งหนา้
ที่ www.iec.co.th  ภายใตห้วัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์>  ขอ้มูลส าหรบัผูถื้อหุน้ > การประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
ทัง้นี ้ กรณีมีข้อสอบถาม  กรุณาติดต่อที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่  investors.iec@gmail.com หรือ   
โทรศพัทห์มายเลข  02-619-0199  หรอืโทรสารหมายเลข 02-619-0019 

2. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะกลบัคืนลว่งหนา้ไดท้ี่ 
เลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชัน้ท่ี  9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท   
กรุงเทพมหานคร  10400 

3. การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564   จะด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  ในกรณีผูถื้อหุน้ตา่งชาติ  
โปรดน าลา่มผูแ้ปลภาษามาดว้ย เพื่อความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู 

4. เพื่อเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและ
เทา่เทียมกนั เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันที่ 31 
มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ไดเ้ปิดเผยบนเว็บไซดตข์องบรษัิทฯ แลว้    
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