
(1)

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ  ำกดั (มหำชน)

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

(2)

(3) นำยโกมล จงึรุง่เรอืงกิจ      (ประธำนกรรมกำร)           อำย ุ69  ปี

(4) นำยศกัดำ  ศรนิีเวศน ์      (กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ)      อำย ุ66  ปี

                        คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพ่ือเขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำร

ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษำยน 2564  เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งกอลฟ์ววิบอลรูม อำคำรกอลฟ์ววิ ชัน้ 8

สนำมกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท เลขที ่146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต  ำบล คลองหนึง่ อ  ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี  

หรอืทีจ่ะพงึเลือ่น ไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ื่นดว้ย

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่25 มกราคม 2563

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 2 เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพือ่รับทราบเทา่น้ัน จงึไม่ตอ้งใช้เสียงลงคะแนน

วาระที ่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี

วาระที ่ 3.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

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

อยูบ่ำ้นเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................

อยูบ่ำ้นเลขที ่ 62/3 หมูท่ี ่3 ต ำบลบำงพนู อ ำเภอเมืองปทมุธำนี  จงัหวดัปทมุธำนี          

อ  ำเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.................................................................รหสัไปรษณีย.์...............................................หรอื

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

อยูบ่ำ้นเลขที่.....................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..........................................................................

อ ำเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั.....................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................หรอื

อยูบ่ำ้นเลขที ่ 5/7  หมูท่ี ่1  ถนนบำงนำ - ตรำด  ต  ำบลบำงโฉลง  อ ำเภอบำงพล ี จงัหวดัสมทุรปรำกำร

อยูบ่ำ้นเลขที่.................................ถนน..........................................................................ต ำบล/แขวง..............................................................................

20 บาท

อ ำเภอ/เขต...............................................................จงัหวดั....................................................................................รหสัไปรษณีย.์..................................

จ ำนวนหุน้...........................................หุน้

ตดิอากรแสตมป์ 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

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

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

ขำ้พเจำ้………………………………………...................…………………………………..สญัชำติ.......................................................



วาระที ่ 3.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 3.3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแล้ว

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผลประจ าปี

วาระที ่ 4.1 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 4.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 4.3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

   กำรแตง่ตัง้กรรมกำรรำยบคุคล   

ช่ือกรรมกำร   นำยสนัตชิยั  เตยีวสมบรูณกิ์จ

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร   นำยเมธำ  ธรรมวหิำร

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร  นำยชชัวำลย ์ ฮำสวุรรณกิจ

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง

วาระที ่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง



วาระที ่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

วาระที ่ 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

            เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง

(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวำ่กำรลงคะแนนเสยีงนัน้

        ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไมไ่ดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมีกำร

พิจำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจำกเรือ่งทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้  รวมถงึกรณีทีมี่กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเตมิขอ้เทจ็จรงิ

ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

กิจกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ

ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร

ลงช่ือ ......................................................................................ผูม้อบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

ลงช่ือ ......................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

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

หมายเหตุ

1. ผูถื้อหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล

3. ในกรณีทีมี่วำระทีจ่ะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบเุพ่ิมเตมิไดใ้นใบประจ ำ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ

4 ผูถื้อหุน้(บคุคลธรรมดำ)ทีม่อบฉนัทะ ตอ้งสง่ส  ำเนำบตัรประชำชนมำดว้ย รำยละเอียดตำมเอกสำรหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้



                           การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ  ากดั (มหาชน)

         ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งกอลฟ์วิวบอลรูม อาคารกอลฟ์วิว  ชัน้ 8

       สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท  เลขที ่146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต  าบล คลองหนึง่ อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานทีอ่ื่น

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง
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