
ติดอากรแสตมป์

20 บาท

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

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

(1) ขา้พเจา้

(2) ขอมอบฉนัทะให้

(1)

หรอื

(2)

หรอื

(3) นายโกมล จงึรุง่เรอืงกิจ      (ประธานกรรมการ)           อาย ุ69  ปี

(4) นายศกัดา  ศรนิีเวศน ์      (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)      อาย ุ66  ปี

                        คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

 ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี่ 26  เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งกอลฟ์วิวบอลรูม อาคารกอลฟ์วิว สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท  ชัน้ 8 

 เลขที่ 146/4 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต  าบลคลองหนึ่ง อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี   หรอืที่จะพึงเลื่อน ไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

หุน้สามญั......................... หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้...................................เสยีง

จ านวนหุน้...........................................หุน้

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

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

อยู่บา้นเลขที.่............................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง..................................................................

อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................................................

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้)

ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที5่) พ.ศ.2550
.............................................

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ  ากดั (มหาชน)

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

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

อ าเภอ/เขต ..............................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์...................................................................

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั .....................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที.่............................................ถนน...................................................................ต าบล/แขวง..................................................................

มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้

มอบฉนัทะบางสว่นคือ

อยู่บา้นเลขที่  62/3 หมู่ที่ 3 ต าบลบางพนู อ าเภอเมืองปทมุธานี  จงัหวดัปทมุธานี          

อ  าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................................................

อยู่บา้นเลขที่  5/7  หมู่ที่ 1  ถนนบางนา - ตราด  ต  าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ



(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 2

วาระนีเ้ป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเทา่น้ัน จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

วาระที่ 3.1

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 3.2

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 3.3

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 4

วาระที่ 4.1

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 4.2

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่25 มกราคม 2563

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

เร่ือง รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจ าปี

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562



วาระที่ 4.3

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 5

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   การแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล   

ช่ือกรรมการ  นาย สนัติชยั  เตียวสมบรูณกิ์จ

เห็นดว้ย....................เสยีง ไม่เห็นดว้ย......................เสยีง งดออกเสยีง...................เสยีง

ช่ือกรรมการ   นาย เมธา ธรรมวิหาร

เห็นดว้ย....................เสยีง ไม่เห็นดว้ย......................เสยีง งดออกเสยีง...................เสยีง

ช่ือกรรมการ  นาย ชชัวาลย ์ ฮาสวุรรณกิจ

เห็นดว้ย....................เสยีง ไม่เห็นดว้ย......................เสยีง งดออกเสยีง...................เสยีง

วาระที่ 6

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย....................เสยีง ไม่เห็นดว้ย......................เสยีง งดออกเสยีง...................เสยีง

วาระที่ 7

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

วาระที่ 8

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย ................ เสยีง  ไม่เห็นดว้ย ................ เสยีง งดออกเสยีง............ เสยีง

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้ง

และไม่ถือวา่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา

และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564

เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564

เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563



กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉนัทะ

ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ

ผูม้อบฉนัทะ

ผูร้บัมอบฉนัทะ

ผูร้บัมอบฉนัทะ

ผูร้บัมอบฉนัทะ

หมายเหตุ
1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้

คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คือ

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน
(2) หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า

ตอ่แบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ

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

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

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

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

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

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

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

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



                           การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ จ  ากดั (มหาชน)

         ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งกอลฟ์วิวบอลรูม อาคารกอลฟ์วิว 

สนามกอลฟ์ไพนเ์ฮิรส์ท ชัน้ 8  เลขที ่146/4 หมู ่17 ถนนพหลโยธิน ต  าบล คลองหนึง่ อ  าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานทีอ่ื่น

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เหน็ดว้ย.............เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.............เสยีง งดออกเสยีง............เสยีง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เหน็ดว้ย.............เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.............เสยีง งดออกเสยีง............เสยีง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เหน็ดว้ย.............เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.............เสยีง งดออกเสยีง............เสยีง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เหน็ดว้ย.............เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.............เสยีง งดออกเสยีง............เสยีง

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร

          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

         เหน็ดว้ย.............เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.............เสยีง งดออกเสยีง............เสยีง

ช่ือกรรมการ ......................................................................................................................

         เหน็ดว้ย.............เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.............เสยีง งดออกเสยีง............เสยีง

ช่ือกรรมการ ......................................................................................................................

         เหน็ดว้ย.............เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.............เสยีง งดออกเสยีง............เสยีง

ช่ือกรรมการ ......................................................................................................................

         เหน็ดว้ย.............เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.............เสยีง งดออกเสยีง............เสยีง

วาระที ่............... เรือ่ง.....................................................................................................................................

วาระที ่............... เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)

ใบประจ ำตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

วาระที ่............... เรือ่ง.....................................................................................................................................

วาระที ่............... เรือ่ง.....................................................................................................................................

วาระที ่............... เรือ่ง.....................................................................................................................................

วาระที ่............... เรือ่ง.....................................................................................................................................


