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ที่ สกอ. 050 /2560 
         2   พฤษภาคม  2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม)่ 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 
2. ข้อมลูประวตัิของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คนและเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่อกี

วาระหนึง่  
3. ข้อมลูประวตัิของนางสาวณฐัธิดา นิโครธางกรู ผู้ได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการ 
4. กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น   
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ  ( แบบ ก.  และ  แบบ ข. )   
7. เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
8. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและหลกัเกณฑ์การใช้สทิธิลงคะแนนเสยีง  
9. แผนท่ีที่ตัง้ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์  ( สถานท่ีจดัประชมุ ) 
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration  Form) (ที่ส่งมาพร้อมในซองเดียวกันนี)้ 

  

ตามที่บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560   ในวนัท่ี 27  เมษายน  2560  เวลา  14.00 น. นัน้  เนือ่งจาก   มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชมุไมค่รบองค์
ประชมุ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรามาตรา 103 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 33 ท าให้การประชมุในวนัท่ี 27  เมษายน  2560  ไมส่ามารถด าเนินการประชมุได้ตามกฎหมาย ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงได้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ขึน้ใหมอ่ีกครัง้ในวนัจนัทร์ที่ 22  พฤษภาคม  2560  
เวลา  14.00 น. ณ  ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์  ห้องเพลนารีฮอลล์ 1 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชมุตามเดิม  และไมต้่องปิดสมดุทะเบยีนใหม่
อีกครัง้หนึง่  โดยให้ยดึถือเอารายช่ือผู้ ถือหุ้นตามที่ได้ก าหนดวนั Record Date เดิมในวนัท่ี 3 เมษายน  2560  และวนั
ปิดสมดุทะเบยีนเดมิในวนัท่ี 4 เมษายน  2560  เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
(ครัง้ใหม)่  โดยมีระเบยีบวาระการประชมุดงันี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 25  เมษายน  2559 
 

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25  เมษายน   
2559 โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1. ซึง่บริษัทฯได้เผยแพร่ 
ทางเว็ปไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.iec.co.th ไว้แล้วตัง้แต่วนัท่ี 9  พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว เนื่องจากได้บนัทกึถกูต้องตรง 
ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 25  เมษายน 2559 
 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออก 
เสยีงลงคะแนน  ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 

วาระที่ 2 รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559    
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559  
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:   วาระนี ้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเทา่นัน้ จึงไมต้่องใช้เสยีง 
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 
หลักการและเหตุผล:ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115  ได้ก าหนดไว้วา่ 
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ: แตด้่วยเหตทุี่ งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ยงัคงปรากฎมียอด
ขาดทนุสะสมเหลอือยู ่ จงึห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ทัง้นี ้ 
เพื่อเป็นไปตามมาตรา 115  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล: หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใด  และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่ 
การด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั  บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 70  
แตไ่มเ่กินร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิของงบการเงินของบริษัทหลงัหกัภาษี 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 

วาระที่ 4 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   
ทัง้นี ้ ในปี 2560 มีกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่จ านวน 3 คน ได้แก่ ร้อยโทสมศกัดิ์ ยมะสมิต  
นางสณัห์จฑุา  วิชชาวธุ และร้อยโท ดร.สพุรชยั ศิริโวหาร   
ความเห็นคณะกรรมการ: กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้ มีจ านวน 3 คน  คือ 
(1) ร้อยโทสมศกัดิ์ ยมะสมิต  กรรมการ(กรรมการอิสระ) / ประธานกิตติมศกัดิ์    
(2) นางสณัห์จฑุา  วิชชาวธุ  กรรมการ / รองประธานกรรมการ / 
                                                                       ประธานกรรมการบริหาร  
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 (3) ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศิริโวหาร   กรรมการ / กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 

โดยที่ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ  ครัง้ที่  2/2560  เมื่อวนัท่ี 10  
มีนาคม 2560  ได้ร่วมกนัพิจารณาถึงคณุสมบตัิทัง้ในด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพรวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผา่นมาแล้ว  เห็นวา่
กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วข้างต้น มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535  มคีวามรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสม สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีก
วาระหนึง่   คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรให้เลอืกตัง้บคุคลจ านวน  3 คน  ได้แก่  ร้อยโทสมศกัดิ์ 
ยมะสมิต, นางสณัห์จฑุา  วิชชาวธุ และร้อยโท ดร.สพุรชยั ศิริโวหาร กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึง่  รายละเอยีดเก่ียวกบัอาย ุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การ
ท างาน และ ประวตัิการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทัง้ 3 คนดงักลา่ว  
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย  2. 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มเติมอกี  1 คน  

หลักการและเหตุผล: ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 67 มาตรา 70 
และประกอบข้อบงัคบับริษัทฯข้อที่ 13 และ ข้อที ่14  ก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนไม่น้อย
กวา่ 5 คนและกรรมการนัน้ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎหมาย และ  
ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ดงันัน้ กรณีที่จะมีการเลือกกรรมการเข้าใหมเ่พิ่มเติมอีก 1 คน  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการเข้าใหมเ่พิ่มเติมดงักลา่ว  
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมลู
ขา่วสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเมื่อวนัที่  1 ธันวาคม 2559 แล้ว  
และได้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบคุคลมายงับริษัทฯ ได้ถึงภายในวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2560 นัน้  ปรากฎวา่มีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้เสนอช่ือ นางสาวณฐัธิดา นิโครธางกรู   
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทฯ  จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาวา่จะเลอืกตัง้บคุคลดงักลา่วเข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก  
1 คน หรือไม่   ทัง้นี ้ รายละเอียดเก่ียวกบัอาย ุ สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ วฒุิการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน  ของกรรมการเข้าใหมเ่พิ่มเติมดงักลา่ว  ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย  3. 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี ้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการ    
ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  
กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี  ประจ าปี 2560  
หลักการและเหตุผล:ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90และข้อบงัคบับริษัทฯ
ข้อที่ 29 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อบงัคับของบริษัท    ในกรณีที่ ข้อบังคบัของ
บริษัทมิได้ก าหนดไว้  การจ่ายคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
ความเห็นคณะกรรมการ:  ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ที่ 2/2560  
เมื่อ 10 มีนาคม 2560 ได้พจิารณารายละเอียดการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการบริหาร   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ที่ผา่นมาแล้ว     จึงเห็นสมควรให้ก าหนดผลประโยชน์ 
ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  กรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ   กรรมการบริหารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจ าปี 2560 ในวงเงินรวม
ไมเ่กิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท)  โดยก าหนดให้จา่ยคา่ตอบแทน ตามรายละเอียดดงันี ้
 

ต าแหนง่ อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2558 

อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2559 

อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2560 

กรรมการบริษัทฯ 
ประธานกิตติมศกัดิ์ และ  
ประธานกรรมการบริษัท 
รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

 
37,500 

 
37,500 
37,500 

 
37,500 

 
37,500 
37,500 

 
37,500 

 
37,500 
37,500 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
15,000 
 15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
หมายเหต ุ: 1.  คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ / เดือน 

                              2.  ในต าแหนง่ประธานกิตตมิศกัดิ์และประธานกรรมการบริษัทมคีา่ตอบแทนอ่ืนๆ เช่น 
2.1  ต าแหนง่ประธานกิตติมศกัดิม์ีคา่ใช้จา่ยรถยนต์ประจ าต าแหนง่ เดอืนละ  
 50,000.00 บาท  
2.2  ต าแหนง่ประธานกรรมการบริษัท มีรถยนต์ประจ าต าแหนง่ 
2.3 คา่น า้มนัรถตามที่จา่ยจริง                 
2.4 คา่เลีย้งรับรอง 
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ต าแหนง่ อตัราคา่ตอบแทน 

ปี 2558 
อตัราคา่ตอบแทน 

ปี 2559 
อตัราคา่ตอบแทน 

ปี 2560 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ / เดือน 
 

ต าแหนง่ อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2558 

อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2559 

อตัราคา่ตอบแทน 
ปี 2560 

กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 

 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นคา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ / ครัง้ 
 
ทัง้นี ้อตัราการคิดคา่ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแตล่ะชดุดงักลา่วในปี 2560 ตามตาราง
ข้างต้นนัน้ มีอตัราการคดิคา่ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการในแตล่ะชดุตามอตัราเดยีวกนักบัในปี 
2559  ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแตล่ะชดุที่ได้รับมอบหมาย  รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ ในหมวดทีว่า่ด้วย โครงสร้างการจดัการ หน้า 37 และ การก ากบัดแูลกิจการ หน้า 46     
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนีใ้ช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ตามมาตรา 90 วรรคสอง  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก  

หลักการและเหตุผล:ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 31 ได้ก าหนดไว้วา่ 
บริษัทมหาชนจ ากดัจะแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัทได้เมื่อที่ประชมุผู้ถือหุ้นลง
มติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีง 
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ความเห็นคณะกรรมการ:    ตามที่หลกัทรัพย์ประเภท  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ครัง้ที่  2  (IEC-W2)  ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แตว่นัท่ี 14 
มิถนุายน 2559 เป็นต้นมา และเนื่องด้วยตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ได้พิจารณาและมีข้อชีแ้นะให้บริษัทฯ ควร
แก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ 4. ของข้อบงัคบับริษัททีเ่ก่ียวกบัหุ้นหรือใบหุ้นและนายทะเบียนหุ้นซึง่จดทะเบียน
ไว้นานแล้วให้มีความชดัเจนถกูต้องตรงตามแบบวิธีปฏิบตัิตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ณ ปัจจบุนั  
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก   ดงันี ้
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ข้อ 4.   ใบหุ้นของบริษัทนีเ้ป็นชนดิระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น   และ
จะต้องมีลายมือช่ือของกรรมการลง หรือพิมพ์ไว้อยา่ง
น้อยหนึง่คน อยา่งไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้
นายทะเบยีนหุ้นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้   

ข้อ 4.   หุ้ นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้น   โดยใบหุ้ นของ
บริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงนามหรือพิมพ์ลายมือช่ือ  
แตบ่ริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เป็นผู้ ลงนามหรือผู้ พิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ บริษัทอาจ
แต่งตัง้หรือมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก็ได้   หากบริษัทแต่งตัง้หรือมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบตัิ
เก่ียวกบังานทะเบียนหุ้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:  วาระนี ้ ใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด 
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงตามมาตรา 31  แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535  
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 

อนึง่ บริษัทฯ ก าหนดวนั Record Date (ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560) ในวนัที่ 3 เมษายน  2560   และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี  4 เมษายน 2560 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน           
โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00 น. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน           
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชมุ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (Registration Form)  
ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า  มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะ
แบบหนึ่งแบบใดที่แนบมาตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6. (แบบ ก. หรือแบบ ข. ) ตามความประสงค์  ทัง้นีจ้ะต้องยื่นแสดง
เอกสาร  หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น  หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7.  
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หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ท่าน

สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นจะใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
ตามแบบที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ หรือจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้             
( แบบ ค. นีใ้ช้ส าหรับ Custodian เทา่นัน้ )    

 
ทัง้นี ้ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่ง

หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ดงักลา่วภายในวนัพฤหสับดีที่  18 พฤษภาคม 2560 หรือ ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมและขอให้ท่านหรือ      ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน า
เอกสารและหลกัฐานตามรายการที่ปรากฏในสง่ที่สง่มาด้วย 7. มาแสดงด้วย โดยบริษัทฯจะด าเนินการประชุมตาม
ขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8. 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                    ร้อยโท 

         (  ดร.  สพุรชยั ศิริโวหาร  ) 
                        กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
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หมายเหตุ  
1. เอกสารรายงานประจ าปีและงบสอบทานงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ได้ปรากฏอยู่ในแผ่น CD - ROM ที่แนบ

มากบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้กอ่น ( 4 เมษายน 2560 ) หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความประสงค์ต้องการจะได้
เอกสารรายงานประจ าปีฯ ในรูปแบบของหนงัสือ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ขอรับหนงัสอืดงักลา่ว โดยโปรดระบช่ืุอ-นามสกุล ที่อยู่ จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ และ หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อ
ได้   พร้อมกับ ส่งโทรสารมายังที่ท าการของบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์  หมายเลข  02-619-0019  
บริษัทฯ จะจัดส่งหนงัสือไปให้ท่านในโอกาสต่อไป  หรือท่านสามารถมาขอรับหนังสือดังกล่าวได้ ในวัน
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ก็ได้ 

2. โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ พร้อมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ทัง้ 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  ท่ี www.iec.co.th  ฉะนัน้ ทา่นสามารถดาวน์โหลด หนงัสอืมอบฉนัทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ 
(บริษัทฯ แนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบข ซึง่ทา่นสามารถระบกุารออกเสยีงลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน) 

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

4. การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 จะด าเนินการประชมุเป็นภาษาไทย 
ในกรณีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  โปรดน าลา่มผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู 
 

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

