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หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
และเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  ประจ าปี 2560 

 

  บรษัิท อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนยีรงิ  จ ากดั (มหาชน)   ค านงึถงึความส าคญัของผูถ้อืหุน้และเพือ่เป็นการสง่เสรมิ

การก ากับดแูลกจิการทีด่ ี   ดงันัน้ กอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เห็นวา่เป็น

ประโยชนแ์กบ่รษัิทฯ  เพือ่พจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบรษัิท   ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

 

1. คณุสมบัตขิองผูถ้อืหุน้ 

   

  ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธใินการเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการ

พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท  จะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

  1.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท   ทีม่สีดัสว่นการถอืหุน้อย่างตอ่เนื่อง  ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 1  (หนึง่)  ของจ านวนหุน้ที่

ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ (หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดจ านวน 203,446,598,767 หุน้)  โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้

รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้  และเป็นการถอืหุน้อยา่งตอ่เนือ่งนับจากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระ

การประชมุ หรอืวนัทีเ่สนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่  12 เดอืน   และ 

1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถอืหุน้ เชน่  หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลกัทรัพย ์หรอืหลกัฐานอืน่จาก 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

 

2. หลกัเกณฑก์ารเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุ 

 

2.1 เรือ่งทีบ่รษัิทฯ จะไม่บรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ 

(1) เรือ่งทีเ่กีย่วกับการด าเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ 

(2) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือ านาจทีบ่รษัิทฯ จะด าเนนิการได ้

(3) เรือ่งทีเ่คยเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และไดรั้บมตสินับสนุน

ดว้ยคะแนนเสยีงทีน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  โดยที่

ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยังไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคญั 

(4) เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบถว้น  ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่

เพยีงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในเวลาทีก่ าหนด 

(5) เรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของบรษัิทฯ 

(6) เรือ่งทีเ่สนอ หรอืหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้อืหุน้นัน้มขีอ้ความทีไ่มต่รงตามความจรงิ หรอืมี

ขอ้ความคลมุเครอื 

(7) เรือ่งทีเ่ป็นอ านาจบรหิารจัดการของบรษัิทฯ  เวน้แตเ่ป็นกรณีทีก่อ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย

อยา่งมนัียส าคญัตอ่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(8) เรือ่งทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบตา่ง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรอื

หน่วยงานทีก่ ากับดแูลบรษัิทฯ  หรอืเรือ่งทีไ่มเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคับของบรษัิทฯ 

(9) เรือ่งซึง่ตามปกตกิฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บการพจิารณาจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 
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(10) เรือ่งทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการแลว้ 

 

2.2 ขัน้ตอนในการพจิารณา 

(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1.  ตอ้งกรอกขอ้มูลใน  “ แบบขอเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็น

วาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ”  ( แบบ ก )  ใหค้รบถว้น  พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ 

และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถ้อืหุน้มากกวา่หนึง่ราย  ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายกรอกรายละเอยีดของ

ตนลงใน แบบ ก  พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่และรวมเป็นชดุเดยีวกนั 

(2) จัดเตรยีมเอกสารหลักฐานทีจ่ะตอ้งจัดสง่ใหบ้รษัิทฯ  พรอ้มกับ แบบ ก  ดงันี้ 

(ก) หลกัฐานการถอืหุน้  ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย ์หรอืหลกัฐานอืน่จาก

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

(ข) เอกสารแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื

หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล 

- ส าเนาหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอายุไมเ่กนิ 3 เดอืน ซึง่รับรองความถกูตอ้งโดย

บคุคลผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ของนติบิคุคลนัน้ ๆ  

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอื

หนังสอืเดนิทางของผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ดงักลา่ว พรอ้มทัง้รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) น าสง่ แบบ ก  พรอ้มเอกสารหลกัฐานทีบ่รษัิทฯ ก าหนด  โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

ภายในวนัที ่  15  กมุภาพันธ ์ 2560  มายัง 

 

  เลขานุการบรษัิท ฯ   

บรษัิท อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนยีรงิ จ ากดั (มหาชน)    

   เลขที ่ 408/37  อาคารพหลโยธนิ เพลส ชัน้ 17 

ถนนพหลโยธนิ  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

  กรุงเทพมหานคร  10400    

 

โดยฝ่ายจัดการของบรษัิทฯจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอกอ่นน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิท     และบรษัิทฯ จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรือ่งดงักลา่วได ้

ทราบภายในวนัที ่ 15  มนีาคม 2560 

 

3. หลกัเกณฑก์ารเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

3.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1. สามารถเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ได ้โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใน  “แบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ”  ( แบบ ข )  
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ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ และหากเป็นการเสนอชือ่โดยผูถ้อืหุน้มากกวา่หนึง่ราย  ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุ

รายกรอกรายละเอยีดของตนลงในแบบ ข พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่และรวมเป็นชดุเดยีวกนั 

3.2 ด าเนนิการใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่กรอกขอ้มลูใน  “ แบบขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เพือ่รับ

การพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ”  ( แบบ ค ) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ 

3.3 จัดเตรยีมเอกสารทีจ่ะจัดสง่ใหบ้รษัิทฯ  ตามทีร่ะบใุนขอ้ 2.2 (2) ขา้งตน้ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานการ

ใหค้วามยนิยอมของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใน แบบ ค  และเอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบตั ิ 

ไดแ้ก ่หลักฐานการศกึษา และ ประวตักิารท างาน ของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 

3.4 น าสง่ แบบ ข  และ แบบ ค  พรอ้มเอกสารหลักฐานทีบ่รษัิทฯ ก าหนด ภายในวนัที ่15 กมุภาพันธ ์ 2560 

โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนมายัง   

 

 เลขานุการบรษัิท ฯ   

บรษัิท อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนยีรงิ จ ากดั (มหาชน)    

 เลขที ่ 408/37  อาคารพหลโยธนิ เพลส ชัน้ 17 

ถนนพหลโยธนิ  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร  10400   ฯ  ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2.2 (3)   

 

โดยฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ จะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองกอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาของบรษัิทฯ  

และบรษัิทฯ จะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรือ่งดงักลา่วไดท้ราบภายในวนัที ่ 15 มนีาคม  2560 

 

 

             
 

 
 

 

 
   


