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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจาํปี 2563 

 

  บรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ  จาํกดั (มหาชน)   คาํนงึถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้

และเพ่ือเป็นการสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี    ดงันัน้กอ่นการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้เสนอเรือ่งท่ีผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ  เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท   ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษัิทฯ กาํหนด 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

  ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสทิธิในการเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท  จะตอ้งมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท   ท่ีมีสดัสว่นการถือหุน้อย่างต่อเน่ือง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1  (หน่ึง)       

ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ (หุน้ท่ีออกจาํหนา่ยแลว้ทัง้หมดจาํนวน 249,335,778,122 

หุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้  และเป็นการถือหุน้อยา่งตอ่เน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้

จนถึงวนัท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือวันท่ีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการ  เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่  12 เดือน   และ 

1.2  สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้ เช่น  หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอ่ืน 

จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ 

2. หลักเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เรือ่งท่ีบรษัิทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เรือ่งท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ 

(2) เรือ่งท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบรษัิทฯ จะดาํเนินการได ้

(3) เรื่องท่ีเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และ

ไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงท่ีนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  โดยท่ีขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่าง

มีนยัสาํคญั 

(4) เรือ่งท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น  ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานไม่

ครบถว้น ไมเ่พียงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในเวลาท่ีกาํหนด 

(5) เรือ่งท่ีไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

(6) เรือ่งท่ีเสนอหรอืหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ความท่ีไม่ตรงตาม

ความจรงิ หรอืมีขอ้ความคลมุเครอื 

(7) เรื่องท่ีเป็นอาํนาจบริหารจัดการของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความ

เดือดรอ้นเสยีหายอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

(8) เรือ่งท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน

ราชการ หรอืหนว่ยงานท่ีกาํกบัดแูลบรษัิทฯ  หรอืเรือ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

และบรษัิทฯ ไดด้าํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

(10) เรือ่งท่ีบรษัิทฯ ไดด้าํเนินการแลว้ 
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2.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1.  ตอ้งกรอกขอ้มลูใน  “ แบบขอเสนอเรือ่ง

เพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ”  ( แบบ ก )  ให้

ครบถว้น  พรอ้งทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้มากกวา่

หนึง่ราย  ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก  พรอ้มทัง้ลง

ลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ  พรอ้มกบั แบบ ก  ดงันี ้

(ก) หลกัฐานการถือหุน้  ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์ หรอื

หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยร์บั

ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(ข) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื

ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทางของผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- สาํเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรอง

ความถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ  

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื

ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทางของผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว 

พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) นําส่ง แบบ ก  พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทฯ กําหนด  โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนมายัง  เลขานุการบริษัท สาํนักกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่  บริษัท 

อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จาํกดั (มหาชน)   เลขท่ี  408/37  อาคารพหลโยธิน 

เพลส  ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  

10400   ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้

พิจารณากลั่นกรองเรือ่งท่ีผูถื้อหุน้เสนอกอ่นนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท      

 

 

3. หลักเกณฑก์ารเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการได ้ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใน  “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการ ”  ( แบบ ข )  ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอช่ือ

โดยผูถื้อหุน้มากกวา่หนึง่ราย  ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข พรอ้ม

ทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

3.2 ดาํเนินการใหบ้คุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือกรอกขอ้มลูใน  “แบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการ

เสนอช่ือเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ”  ( แบบ ค ) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลง

ลายมือช่ือ 
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3.3 จดัเตรยีมเอกสารท่ีจะจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ  ตามท่ีระบใุนขอ้ 2.2 (2) ขา้งตน้ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้

หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในแบบ ค และเอกสารประกอบ 

การพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ  ไดแ้ก่ หลกัฐานการศกึษา และ ประวตัิการทาํงาน ของบคุคลท่ี

ไดร้บัการเสนอช่ือ 

3.4 นาํสง่ แบบ ข  และ แบบ ค  พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีบรษัิทฯ กาํหนด โดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนมายงั เลขานกุารบรษัิท สาํนกักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ตามท่ีอยูท่ี่ระบไุวใ้นขอ้ 

2.2 (3)  ภายในวนัที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยฝ่ายจดัการของบรษัิทฯ จะเป็นผูพิ้จารณา

กลั่นกรองก่อนนาํเสนอตอ่คณะกรรมการของบรษัิท   
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