
WARRANTS IEC-W2                                                                                             เลขที่    .............................................................................................................. 
  

แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั  อินเตอร์แนชัน่เนลิเอนจีเนยีริง จ ากัด (มหาชน)  
    งวดท่ี ................................................................  วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ      ................................................... 
  วันท่ียื่นความจ านงการใช้สิทธิ ...............................................          ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธเิลขท่ี ..................................................... 
  
เรียน   คณะกรรมกำร  บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน)  

 ข้ำพเจ้ำ (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น) 

 บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน----       บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว เลขท่ีใบต่ำงด้ำว/หนังสือเดินทำง   ..................... 

 นิติบุคคลสัญชำติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล                      ......................................................................       นิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว เลขทะเบียนนิติบุคคล   .................................................                    
ชื่อ  นำย  นำง นำงสำว นิติบุคคล ...................................................................    นำมสกุล   ................................................................................................................... .... 
วัน/เดือน/ปีเกิด   ................................... เพศ   ................................................... สัญชำติ   .............................................. อำชีพ   ....................................................................................................................    
บ้ำนเลขที่   ........................................... หมู่ที่   .................................................. ตรอก/ซอย   .......................................... ถนน   .................................................. แขวง/ต ำบล   ........................................ 
เขต/อ ำเภอ   ......................................... จังหวัด   ............................................... รหัสไปรษณีย์   ...................................... โทรศัพท์(บ้ำน)   ....................................    โทรศัพท์(มือถือ)   ..................................  

ในฐำนะผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้        

จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดง
สิทธิท่ีขอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ 

จำกกำรขอใช้สิทธิ (หุ้น) 
อัตรำกำรใช้สิทธ ิ

ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บำท) จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร) 

  
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสำมัญ 1 หุ้น  

  

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้ส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) ดังนี้ 
  (1)   ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ได้ส่ง          เลขท่ี                       ....................................................................................................        จ ำนวน      ...........................................................................      หน่วย 
     เลขท่ี                      .................................................................................................       จ ำนวน      ...........................................................................     หน่วย 

                                 รวมจ ำนวน    .........................................................................     หน่วย 
 (2)   จ ำนวนหน่วยของใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีได้รับทอน        ...........................................................................................      หน่วย 
 

หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำวแล้ว  ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ :  (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่ำนั้น)  

    น ำหุ้นเข้ำบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของตนเอง : ใหอ้อกใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ "บรษิัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก" และด ำเนินกำรให้........................................... 

...................................................สมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี .............น ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด   เพือ่เข้ำบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ เลขท่ี  …………................………....……… 

 ชื่อ   ......................................................................................................................................................(ชื่อผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นชือ่เดยีวกันกับชื่อบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์เท่ำนั้น)  

 น ำหุ้นเข้ำฝำกบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหุ้นตำมจ ำนวนท่ีได้รับกำรจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด” และน ำหุ้นเข้ำฝำกไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด โดยน ำเข้ำบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600(กำรขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภำยหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่ บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ก ำหนดไว้) 

 รับเป็นใบหุ้น : ใหอ้อกใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้ำพเจ้ำ และจัดส่งใบหุ้นให้ข้ำพเจ้ำตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ข้ำงต้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้ำพเจ้ำยินดีมอบหมำยให้บริษัทด ำเนินกำร   
ใดๆ เพื่อท ำให้สำมำรถจัดท ำใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้ำพเจ้ำโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 15 วันท ำกำร นับจำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธ ิซึ่งข้ำพเจ้ำตกลงว่ำ ข้ำพเจ้ำอำจได้รับใบหุ้น หลังจำกที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และอนุญำตให้ท ำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

พร้อมกันน้ีข้ำพเจ้ำขอส่งเงินค่ำจองหุ้นสำมัญดังกล่ำวโดย    เงินโอน     โอนเข้ำบัญชี “บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน)  (บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) ”  ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  สำขำซอยอำรี 

ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 127-4-23551-2          เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค)                  เช็คบุคคล                  ดร๊ำฟท์ 
เลขท่ีเช็ค   ........................................................   วันท่ี   .....................................................................   ธนำคำร   ...............................................................................   สำขำ   ...................................................... 
โดยส่ังจ่ำย  “บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  (บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน)” 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและตกลงว่ำจะซื้อหุ้นสำมัญจ ำนวนดังกล่ำว และจะไม่ยกเลิกรำยกำรที่ได้แสดงไว้ข้ำงต้นนี้   แต่หำกข้ำพเจ้ำไม่ส่งแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ได้กรอกรำยละเอียด
ครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นมำยังบริษัทภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ หรือ เช็ค/  แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊ำฟ ไมผ่่ำนกำรเรียกเก็บเงินจำกธนำคำร   ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำแสดงเจตนำไม่ประสงค์ใช้
สิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 

                   ลงชื่อ    ...........................................................................................      ผู้ตรวจรับกำรจองซื้อ                                    ลงชื่อ   ...........................................................................................     ผู้จองซื้อหุ้นสำมัญ 
                                     

             (.................................................................................)                                                                                              (.................................................................................) 
 
 
 
 วันท่ี   ...............................................................................       เลขท่ี   ................................................................................ 
          บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินจำก (ชื่อตำมใบจอง)     ........................................................................................................................................... .................................... 
 ทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเลขท่ี   ...................................................   ในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน   .................................................................   หุ้น   รำคำหุ้นละ ..............................................  บำท         
  เป็นจ ำนวนเงินรวม    ...............................................................   บำท        และมีใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ำมี)      จ ำนวน      .............................................................................................................หน่วย 
 
       โดยช ำระเป็น              เงินโอน                  แคชเชียร์เช็ค              เช็คบุคคล               ดร๊ำฟท ์
 
 เลขท่ีเช็ค   ........................................................   ลงวันท่ี   .......................................... .........................   ธนำคำร   ................................................................................   สำขำ   ...................................................... 
 ผู้จองซื้อต้องกำรให้ด ำเนินกำรส่งมอบหุ้นสำมัญดังนี้ 

    น ำหุ้นเข้ำฝำกบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ที่มอียู่กับบริษัทซึ่งมีเลขท่ีสมำชิกผู้ฝำกเลขท่ี   ....................................................   บัญชซีื้อขำยหลักทรัพย์เลขท่ี ......................... ............................................ 

       ออกใบหุ้นในนำม “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด” โดยเข้ำบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขท่ี 600”  

 ออกใบหุ้นในนำมผู้จองซื้อ       เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับมอบอ ำนำจ   ..........................................................................................

หลักฐานการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) – โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย 

 
 
 



 2 

BROKER

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษัทหลักทรัพย์ทสิโก ้จ ากดั  030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

003 บริษัทหลักทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดบีเีอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  034 บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ีจ ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากดั  (มหาชน) 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน)

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ากดั 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั   200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กมิเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท ์จ ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) 224 บริษัทหลักทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 225 บริษัทหลักทรัพย์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

016 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากดั 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั

KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จ ากดั 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

023 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

026 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     248 บริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซมีโิก ้จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

029 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกจิหลักทรัพย์ จ ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซต้ีิคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท ผู้ฝากเลขที่ ช่ือบริษัท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซต้ีิแบงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี้)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ 334 บริษัทหลักทรัพย์ เพ่ือธุรกจิหลักทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 336 ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี้)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED  


