
ติดอากรแสตมป์

20 บาท

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

วนัที่ ...........   เดือน ..................................พ.ศ. .....................................

(1) ข้าพเจ้า

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)

หรือ

(2)

หรือ

(3)

หรือ

(4) นายเมธา ธรรมวหิาร       (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)      อาย ุ 61  ปี

                        คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ที ่30 เมษายน 2561   เวลา 13.30 น ห้องราชเทวแีกรนด์บอลรูม ชัน้ที ่3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ 

เลขที ่296  ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  หรือทีจ่ะพึงเลือ่น ไปในวนั เวลา  และสถานทีอ่ื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

หุ้นสามญั......................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสียง

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)

...........................................................................................................................................อาย.ุ............................................ปี

มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถื่อและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางสว่นคือ

อยูบ้่านเลขที.่............................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง..................................................................

อยูบ้่านเลขที ่ 109/102  ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร                        

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................................................

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................................................

จ านวนหุ้น...........................................หุ้น

...........................................................................................................................................อาย.ุ............................................ปี

อยูบ้่านเลขที.่............................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง..................................................................

...........................................................................................................................................อาย.ุ............................................ปี

อยูบ้่านเลขที.่............................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง..................................................................

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที.่...............................ถนน..............................................................ต าบล/แขวง.......................................................................

อ าเภอ/เขต ..............................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย์....................................................................

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....................................................................................................................

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ.2550
.............................................



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1

ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2560

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง งดออกเสียง............ เสียง

วาระที่ 2

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง งดออกเสียง............ เสียง

วาระที่ 3

วาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านัน้ จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง งดออกเสียง............ เสียง

วาระที่ 5

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง งดออกเสียง............ เสียง

วาระที่ 6

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   การแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล   

ช่ือกรรมการ     นาย เมธา  ธรรมวหิาร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ช่ือกรรมการ   นาย พงศ์กวนิ   จงึรุ่งเรืองกิจ

เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม ให้ความเหน็ชอบและให้สัตยาบันการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เร่ือง รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็น

เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็น

เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ช่ือกรรมการ  นาย สนัติชยั  เตียวสมบรูณ์กิจ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7

และกรรมการตรวจสอบประจ าปี2561

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

วาระที่ 8

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสียง  ไม่เห็นด้วย ................ เสียง งดออกเสียง............ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง

และไม่ถือวา่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น

(6) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีท่ีป่ระชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมี่การแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา

และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร

กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้ รับมอบฉันทะ

ผู้ รับมอบฉันทะ

ผู้ รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีทีผู่้ ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้
2. หลกัฐานทีต้่องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
5. ในกรณีทีมี่วาระทีจ่ะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ า

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

ลงช่ือ  ............................................................................................

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

เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

เร่ือง พิจารณาอนุมัติการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท

ลงช่ือ  ............................................................................................

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

ลงช่ือ  ............................................................................................

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

ลงช่ือ  ............................................................................................


