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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ประจ าปี 2562 
 

  บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ ำกดั (มหำชน)   ค ำนงึถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้น
และเพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี    ดงันัน้ก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นวำ่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ  เพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท   ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น 

  ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท  จะต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ที่มีสดัสว่นกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1  (หน่ึง)       
ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดจ ำนวน 249,335,778,122 
หุ้น) โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้   และเป็นกำรถือหุ้นอยำ่งตอ่เนื่องนบัจำกวนัท่ีถือหุ้น
จนถึงวนัที่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือวันที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำร  เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่  12 เดือน   และ 

1.2  สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้น เช่น  หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่น 

จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นต้น 

2. หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เร่ืองที่บริษัทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

(1) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

(2) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 

(3) เร่ืองที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และ
ได้รับมติสนบัสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท  โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำง
มีนยัส ำคญั 

(4) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน  ให้ข้อมลูหรือเอกสำรหลกัฐำนไม่
ครบถ้วน ไมเ่พยีงพอ หรือเสนอมำไมท่นัภำยในเวลำที่ก ำหนด 

(5) เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

(6) เร่ืองที่เสนอหรือหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อควำมที่ไม่ตรงตำม
ควำมจริง หรือมีข้อควำมคลมุเครือ 

(7) เร่ืองที่เป็นอ ำนำจบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำม
เดือดร้อนเสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(8) เร่ืองที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตำ่ง ๆ ของหนว่ยงำน
รำชกำร หรือหนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัทฯ  หรือเร่ืองที่ไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

(9) เร่ืองซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
และบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุทกุครัง้ 

(10) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
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2.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1.  ต้องกรอกข้อมลูใน  “ แบบขอเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจเุป็นวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ”  ( แบบ ก )  ให้
ครบถ้วน  พร้องทัง้ลงลำยมือช่ือ และหำกเป็นกำรเสนอวำระโดยผู้ ถือหุ้นมำกกวำ่
หนึง่รำย  ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยกรอกรำยละเอยีดของตนลงใน แบบ ก  พร้อมทัง้ลง
ลำยมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) จดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนท่ีจะต้องจดัสง่ให้บริษัทฯ  พร้อมกบั แบบ ก  ดงันี ้
(ก) หลกัฐำนกำรถือหุ้น  ได้แก่ หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ

หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(ข) เอกสำรแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ
ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทำงของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- ส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรอง
ควำมถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ  

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือ
ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทำงของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือดงักลำ่ว 
พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

(3) น ำส่ง แบบ ก  พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่บริษัทฯ ก ำหนด  โดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนมำยัง  เลขำนุกำรบริษัท ส ำนักกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท 
อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน)   เลขที่  408/37  อำคำรพหลโยธิน 
เพลส  ชัน้ 9 ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท  กรุงเทพมหำนคร  
10400   ภายในวันที่  31 มกราคม 2562 โดยฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท     
และบริษัทฯ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอเร่ืองดงักลำ่วได้ทรำบ ภำยใน
วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2562 

 
 

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1. สำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำรได้ โดยต้องกรอกข้อมลูใน  “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำร ”  ( แบบ ข )  ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือ และหำกเป็นกำรเสนอช่ือ
โดยผู้ ถือหุ้นมำกกวำ่หนึง่รำย  ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยกรอกรำยละเอียดของตนลงในแบบ ข พร้อม
ทัง้ลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 
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3.2 ด ำเนินกำรให้บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือกรอกข้อมลูใน  “แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับกำร
เสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ”  ( แบบ ค ) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลง
ลำยมือช่ือ 

3.3 จดัเตรียมเอกสำรที่จะจดัสง่ให้บริษัทฯ  ตำมที่ระบใุนข้อ 2.2 (2) ข้ำงต้นให้ครบถ้วน พร้อมทัง้
หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือในแบบ ค และเอกสำรประกอบ 
กำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ  ได้แก่ หลกัฐำนกำรศกึษำ และ ประวตัิกำรท ำงำน ของบคุคลที่
ได้รับกำรเสนอช่ือ 

3.4 น ำสง่ แบบ ข  และ แบบ ค  พร้อมเอกสำรหลกัฐำนท่ีบริษัทฯ ก ำหนด โดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนมำยงั เลขำนกุำรบริษัท ส ำนกักรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในข้อ 
2.2 (3)  ภายในวนัที่ 31 มกราคม 2562 โดยฝ่ำยจดักำรของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจำรณำ
กลัน่กรองก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอเร่ืองดงักลำ่วได้ทรำบภำยในวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2562 

 
 
 
 
 
                          

 
 
 
 
 
   


