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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท อินเตอรแ์นช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) 
(    เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถอืหุ้น   ) 

 
หมวดที่ 4  คณะกรรมกำร 

 
 ข้อ 13. ใหมี้คณะกรรมการของบรษิัทมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่  5  คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
 ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ  ใหน้บัว่าผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง  

ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่เสียงหนึ่ง 
(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึ

มี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 15. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รง 
เป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วน  1  ใน  3  
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก    และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  
ส่วนปีหลงั ๆตอ่ไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
  กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้

  
หมวดที ่5  กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 ข้อ 31.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี  ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบรษิัท 
  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแลว้  ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเหน็สมควร  หรือเม่ือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย
ไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  ไดเ้ขา้ช่ือกนัท า
หนงัสือโดยระบเุหตผุล และวตัถปุระสงคใ์นการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวโ้ดยชดัเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ
วสิามญั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รอ้งขอ คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ  ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ  และเรื่องที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบวุ่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือ
พิจารณา  รวมทัง้ความเหน็ของกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  และโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั   
 ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้  ซึง่สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ตอ้งอยู่ในทอ้งที่
อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่  หรือส านกังานสาขา  หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่   และส านกังานสาขา   หรือจงัหวดัอ่ืน 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 5. 
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ตามที่คณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม 

ข้อ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี)  มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1  ใน  3     ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด   หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชมุ
ไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  จงึจะเป็น
องคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เม่ือล่วงเวลานดัประชมุไปแลว้ถงึ 1 ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม
การประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  ใหก้ารประชมุเป็นอันระงบั
ไป หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหม่  และใหส้่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 34. มตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี้ 
 (1) ในกรณีปกต ิ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเทา่กนั  

ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้ หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืน หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 

         (จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัท หรือการออกหุน้กู้ 
         (ฉ) การควบ หรือเลิกบรษิัท 

 ข้อ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได ้  หนงัสือ
มอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ี   และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
ประชมุ 

ข้อ 35 ทวิ. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเ้ทา่
จ านวนหุน้ท่ีถือ โดยถือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง เวน้แตก่รณีท่ีบรษิัทไดอ้อกหุน้บรุมิสิทธิ และก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้
สามญั  
 ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบรษิัทไดจ้ดัการ
ไป 

(2) พิจารณา และอนมุตังิบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ  
 


