
ติดอากรแสตมป์

20 บาท

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

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

(1) ข้าพเจ้า

(2) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

หรือ

(2)

หรือ

(3)

หรือ

(4) นายเมธา ธรรมวิหาร       (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)      อาย ุ 62  ปี

อยู่บ้านเลขที่  109/102  ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร                        

                        คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562

ในวนัองัคารที่ 30 เมษายน 2562   เวลา 13.30 น ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชัน้ที่ 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี

 กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวนั เวลา  และสถานที่อ่ืนด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

หุ้นสามญั......................... หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้....................................เสยีง

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

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

อยู่บ้านเลขที.่............................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง..................................................................

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น)

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

ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)           จ านวนหุ้น...........................................หุ้น

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

ส านักงานตัง้อยู่เลขที.่...............................ถนน..............................................................ต าบล/แขวง.......................................................................

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั .....................................................................................................................

อยู่บ้านเลขที.่............................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง..................................................................

มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้

มอบฉนัทะบางสว่นคือ

อยู่บ้านเลขที.่............................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง..................................................................

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

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

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



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบการรายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านัน้ จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ส าหรับค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559  

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติก าหนดจ านวนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 ให้มีจ านวน 9 คน

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561



วาระที่ 8

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   การแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล   

ช่ือกรรมการ     นาย ศกัดา  ศรีนิเวศน์

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

ช่ือกรรมการ   นาย พรเทพ อิฐโสภณพนัธ์

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

ช่ือกรรมการ  พลโทวฒันา  เพ็ชรมงคล

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

ช่ือกรรมการ  นาย ภริูช  นานาวราทร

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 9

และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 10

ด้วยเหตุที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทถูกขึน้เคร่ืองหมาย SP มาอย่างยาวนานและเน่ืองจากวอร์แรนต์ IEC-W2 

 จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562   (ทัง้นี ้ ในวาระนี ้ขึน้อยู่ กับการพิจารณาของหน่วยงานรัฐ

ที่เก่ียวข้องที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเป็นส าคัญ)

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 11

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

เห็นด้วย ................ เสยีง  ไม่เห็นด้วย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้อง

และไม่ถือวา่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา

และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร

เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

เร่ือง พิจารณาอนุมัติการก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการบริษัท

เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เร่ือง พิจารณาเร่ืองการจะออกวอร์แรนต์ IEC-W3  เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือวอร์แรนต์ IEC-W2  



กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสอืมอบฉนัทะ

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ

ผู้มอบฉนัทะ

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

ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

ผู้ รับมอบฉนัทะ

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

หมายเหตุ
1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คือ

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน
(2) หนังสอืยนืยนัวา่ผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ า

ตอ่แบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ

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

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

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

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


