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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) 
(    เฉพำะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น   ) 

 
หมวดที่ 4  คณะกรรมกำร 

 
 ข้อ 13. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกวา่  5  คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
 ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ  ให้นบัว่าผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึ

มี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 15. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรง 
เป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน  1  ใน  3  
  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก    และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก  
ส่วนปีหลงั ๆตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ 

  
หมวดที่ 5  กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ข้อ 31.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี  ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สุดแตจ่ะเหน็สมควร  หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  ได้เข้าช่ือกนัท า
หนงัสือโดยระบเุหตผุล และวตัถปุระสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้โดยชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วสิามญั ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ  และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุ  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือ
พิจารณา  รวมทัง้ความเหน็ของกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  และโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั   
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 5. 
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  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่
ในท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่  หรือส านกังานสาขา  หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่   และส านกังานสาขา   หรือ
จงัหวดัอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คน และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่  1  ใน  3     ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด   หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุ
ไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  จงึจะเป็น
องค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เม่ือล่วงเวลานดัประชมุไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง  จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
การประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้  หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้การประชมุเป็นอันระงบั
ไป หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
 (1) ในกรณีปกต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั  

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั  
      การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  โดยมีวตัถุประสงค์จะ  
      แบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 

         (จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
         (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 

 ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได้   หนงัสือ
มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ี   และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ  และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ประชมุ 

ข้อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เทา่
จ านวนหุ้นท่ีถือ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่ เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิ และก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้น
สามญั  
 ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้จดัการไป 
(2) พิจารณา และอนมุตังิบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ  

 


