
(1)

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

(2)

(3)

(4) ดร.เกษมสนัต์ พิพฒัน์ศริิศกัดิ ์   (ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ)   อำย ุ 58  ปี

(5) นำยเมธำ ธรรมวหิำร       (กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ)      อำย ุ 60  ปี

(6)

                        คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุสำมญั

ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  2560 (ครัง้ใหม)่ ในวนัจนัทร์ที ่ 22 พฤษภำคม 2560   เวลำ 14.00 น.  ณ  ห้องเพลนำรีฮอลล์ 1  ศนูย์กำรประชมุแหง่ชำตสิริิกิติ ์ 

เลขที ่60  ถนนรัชดำภเิษก   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร  หรือทีจ่ะพงึเลือ่น ไปในวนั เวลำ  และสถำนทีอ่ื่นด้วย

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่  1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวันที่  25  เมษายน  2559

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  2 เร่ือง รับทราบการรายงานสถานการณ์ของบริษัทในรอบปี 2559   

                     (วำระนีเ้ป็นเพียงวำระรับทรำบเทำ่นัน้ วำระนีจ้งึไมต้่องใช้เสยีงลงคะแนน)

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

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตดิอากรแสตมป์ 

20 บาท

ดร.มรกต  ศริิวฒันำโรจน์ (กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ)      อำย ุ 60  ปี

อยูบ้่ำนเลขที ่ 213/15 หมูท่ี ่1  ต ำบลบำงรักพฒันำ  อ ำเภอบำงบวัทอง  จงัหวดันนทบรีุ

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

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

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

อยูบ้่ำนเลขที ่15/2  ซอยเกษมสนัต์ 1  แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั   กรุงเทพมหำนคร                                                       หรือ

อยูบ้่ำนเลขที ่ 109/102  ซอยลำดพร้ำว 18 ถนนลำดพร้ำว  แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหำนคร                         หรือ



วาระที่  3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตใิห้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2559

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  4 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

ช่ือกรรมกำร ร้อยโทสมศกัดิ ์ ยมะสมิต

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำงสณัห์จฑุำ  วชิชำวธุ

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร ร้อยโท ดร.สพุรชยั  ศริิโวหำร

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มเตมิอีก  1 คน

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรเพ่ิมเตมิเป็นรำยบคุคล

ช่ือกรรมกำร นำงสำวณัฐธิดำ นิโครธำงกรู  

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี

ประจ ำปี  2560

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  7 เร่ือง พิจารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 4. วรรคแรก  

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล



วาระที่  8 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

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

หมำยเหตุ

1. ผู้ ถือหุ้นทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผู้ เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล

3. ในกรณีทีมี่วำระทีจ่ะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจ ำ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ


