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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจ าปี 2564 
 

  บรษัิท อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียรงิ  จ ำกดั (มหำชน)   ค ำนงึถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้
และเพื่อเป็นกำรสง่เสรมิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี    ดงันัน้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เห็นวำ่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ  เพื่อพิจำรณำบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท   ตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก ำหนด 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

  ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสทิธิในกำรเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุป็นวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท  จะตอ้งมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท   ที่มีสดัสว่นกำรถือหุน้อย่ำงต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 (หน่ึง)       
ของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ (หุน้ที่ออกจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดจ ำนวน 249,345,538,669 
หุน้) โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรอืหลำยรำยรวมกนัก็ได ้  และเป็นกำรถือหุน้อยำ่งตอ่เนื่องนับจำกวนัท่ีถือหุน้
จนถึงวนัที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือวันที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำร  เป็นเวลำไมน่อ้ยกวำ่  12 เดือน   และ 

1.2  สำมำรถแสดงหลกัฐำนกำรถือหุน้ เช่น  หนงัสอืรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐำนอื่น 

จำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอื บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นตน้ 

2. หลักเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

2.1 เรือ่งที่บรษัิทฯ จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

(1) เรือ่งที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ 

(2) เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บรษัิทฯ จะด ำเนินกำรได ้

(3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และ
ไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงที่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่ำง
มีนยัส ำคญั 

(4) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้น  ใหข้อ้มลูหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่
ครบถว้น ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมำไมท่นัภำยในเวลำที่ก ำหนด 

(5) เรือ่งที่ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 

(6) เรือ่งที่เสนอหรอืหลกัฐำนประกอบกำรเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีขอ้ควำมที่ไม่ตรงตำม
ควำมจรงิ หรอืมีขอ้ควำมคลมุเครอื 

(7) เรื่องที่เป็นอ ำนำจบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดควำม
เดือดรอ้นเสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

(8) เรือ่งที่ขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตำ่ง ๆ ของหนว่ยงำน
รำชกำร หรอืหนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลบรษัิทฯ  หรอืเรือ่งที่ไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์
และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

(9) เรื่องซึ่งตำมปกติกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บักำรพิจำรณำจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้
และบรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุทกุครัง้ 

(10) เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรแลว้ 
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2.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1.  ตอ้งกรอกขอ้มลูใน  “ แบบขอเสนอเรือ่ง
เพื่อบรรจเุป็นวำระในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ”  ( แบบ ก )  ให้
ครบถว้น  พรอ้งทัง้ลงลำยมือช่ือ และหำกเป็นกำรเสนอวำระโดยผูถื้อหุน้มำกกวำ่
หนึง่รำย  ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยกรอกรำยละเอยีดของตนลงใน แบบ ก  พรอ้มทัง้ลง
ลำยมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) จดัเตรยีมเอกสำรหลกัฐำนท่ีจะตอ้งจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ  พรอ้มกบั แบบ ก  ดงันี ้
(ก) หลกัฐำนกำรถือหุน้  ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจำกบรษัิทหลกัทรพัย ์ หรอื

หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(ข) เอกสำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอื
ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทำงของผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส ำเนำหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรอง
ควำมถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ  

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอื
ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทำงของผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือดงักลำ่ว 
พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(3) น ำส่ง แบบ ก  พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่บริษัทฯ ก ำหนด  โดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนมำยัง  เลขำนุกำรบริษัท ส ำนักกรรมกำรผู้อ  ำนวยกำรใหญ่  บริษัท 
อินเตอรแ์นชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน)   เลขที่  408/37  อำคำรพหลโยธิน 
เพลส  ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน  แขวงสำมเสนใน  เขตพญำไท  กรุงเทพมหำนคร  
10400   ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยฝ่ำยจดักำรของบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจำรณำกลั่นกรองเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท      

 
 

3. หลักเกณฑก์ารเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 1. สำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำรได ้ โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใน  “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำร ”  ( แบบ ข )  ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลำยมือช่ือ และหำกเป็นกำรเสนอช่ือ
โดยผูถื้อหุน้มำกกวำ่หนึง่รำย  ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยกรอกรำยละเอียดของตนลงในแบบ ข พรอ้ม
ทัง้ลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

3.2 ด ำเนินกำรใหบ้คุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือกรอกขอ้มลูใน  “แบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บักำร
เสนอช่ือเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ”  ( แบบ ค ) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลง
ลำยมือช่ือ 
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3.3 จดัเตรยีมเอกสำรที่จะจดัสง่ใหบ้รษัิทฯ  ตำมที่ระบใุนขอ้ 2.2 (2) ขำ้งตน้ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้
หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือในแบบ ค และเอกสำรประกอบ 
กำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิ  ไดแ้ก่ หลกัฐำนกำรศกึษำ และ ประวตัิกำรท ำงำน ของบคุคลที่
ไดร้บักำรเสนอช่ือ 

3.4 น ำสง่ แบบ ข  และ แบบ ค  พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนท่ีบรษัิทฯ ก ำหนด โดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนมำยงั เลขำนกุำรบรษัิท ส ำนกักรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ ตำมที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นขอ้ 
2.2 (3)  ภายในวนัที ่ 31 มกราคม 2564 โดยฝ่ำยจดักำรของบรษัิทฯ จะเป็นผูพ้ิจำรณำ
กลั่นกรองก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรของบรษัิท   

 
 
 
 
 
                          

 
 
 
 
 
   


