
(1)

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

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

(2)

(3)

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

                        คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุวสิำมญั

ผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2560 ในวนัศกุร์ที ่20 ตลุำคม 2560   เวลำ 13.30 น ห้องรำชเทวแีกรนด์บอลรูม ชัน้ที ่3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ 

เลขที ่296  ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร  หรือทีจ่ะพงึเลือ่น ไปในวนั เวลำ  และสถำนทีอ่ื่นด้วย

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่  1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ใหม่)  เม่ือวันที่ 22  พฤษภาคม 2560

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  2 เร่ือง พิจารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุ้นที่ยงัจ าหน่ายไม่ได้ จ านวน  8,380,424 หุ้น

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  3 เร่ือง พิจารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการตดัหุ้นที่ยงัจ าหน่ายไม่ได้

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ตดิอากรแสตมป์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

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

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

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

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

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

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

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

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

อยูบ้่ำนเลขที ่ 109/102  ซอยลำดพร้ำว 18 ถนนลำดพร้ำว  แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหำนคร                         

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

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

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

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

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

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

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

20 บาท



วาระที่  4 เร่ือง พิจารณาอนุมัตใิห้เพิ่มทุนจดทะเบยีน อีกจ านวน 2,035,915,023.50 บาท* จากทุนจดทะเบยีนเดมิ

จ านวน 2,440,661,250.76 บาท  เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวน  4,476,576,274.26 บาท  โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน  203,591,502,350 หุ้น  ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท  

(หน่ึงสตางค์)

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  5 เร่ือง พิจารณาอนุมัตใิห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนใหม่

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตใิห้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จ านวน 203,591,502,350 

หุ้น* มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท (หน่ึงสตางค์)  โดยจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ (RO)

ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดมิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

0.0125 บาท / หุ้น  ( ศนูย์จุดศนูย์หน่ึงสองห้าบาท/หุ้น )

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

วาระที่  7 เร่ือง พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการเพิ่มเตมิอีก 6 ท่าน

          (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่หน็สมควร

          (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้

ช่ือกรรมกำร นำยโกมล   จงึรุ่งเรืองกิจ

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยด ำรงค์  ภตูภิทัร์

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยศกัดำ  ศรีนิเวศน์

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยพรเทพ  อิฐโสภณพนัธ์

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยชชัวำลย์  ฮำสวุรรณกิจ

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยอภเิชษฐ  ไพบลูย์พนัธ์

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยทศิชวน   นำนำวรำทร

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยกรณ์ชนนัท์   ธนนัท์นพงศ์

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยสญัชยั   โชคพิงพิทกัษ์

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล



ช่ือกรรมกำร นำยพงศกร   บณุวรเมธี

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยอรุุชำ    จนัทร์หงอ่ม

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

ช่ือกรรมกำร นำยวรรัถ    ตนัตเิสเวกลุ

            เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสยีง

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ ถือหุ้นทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรำยเดยีวเป็นผู้ เข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล

3. ในกรณีทีมี่วำระทีจ่ะพิจำรณำในกำรประชมุมำกกวำ่วำระทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉนัทะสำมำรถระบเุพ่ิมเตมิได้ในใบประจ ำ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ


