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หลักเกณฑก์ารพจิารณาบรรจุวาระและเสนอชือ่บุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
ไดม้ีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ อีกทัง้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  

บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าขึน้ เพื่อเป็นการพิจารณาและกลั่นกรองวาระที่เก่ียวข้องและจะเป็น
ประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่างแทจ้ริง รวมทัง้คดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และ
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยใหบ้รษิัทฯ 
สามารถปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 

2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีเ่สนอวาระ 
2.1 ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  0.5 ของหุน้จด

ทะเบียนที่ช าระแลว้ และถือหุน้ในจ านวนดงักล่าวมาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ทัง้นี ้ตอ้งถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอวาระการประชมุ
ผูถื้อหุน้หรือการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

2.2 ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือครองหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรอง (Statement) จากบริษัทหลกัทรพัย ์(Broker) หรือหลกัฐาน
อื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานยืนยนั ทั้งนี ้หากเป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยหลาย
รายรวมกนัเสนอ จะตอ้งแนบหลกัฐานการถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยทกุรายที่รว่มกนัเสนอ และเป็น Statement 
ณ วนัท่ีเดียวกนัทกุราย 

2.3 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน /หนงัสือ
เดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

3. คณุสมบัติของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
3.1 บรรลนุิติภาวะ 
3.2 มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์
3.3 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ในบรษิัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 4 บรษิัท 
3.4 ไม่เป็นกรรมการในบรษิัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ท  าธุรกรรมเดียวกบับรษิัทฯ 
3.5 มีความรู ้ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอทุิศเวลาไดอ้ย่างเตม็ที่ สามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการ

อย่างสม ่าเสมอ มีประวตัิการท างานท่ีดี และมีจรยิธรรมที่ดีงาม 
3.6 มีคุณสมบตัิที่ไม่ขดัต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ใน

กรณีที่แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ) 
 



 

                 

4.  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
4.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2. ตอ้งแจง้รายละเอียดการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการของบรษิัทฯ โดยใช ้

“แบบฟอรม์การเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” โดยอาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 02 2 248 3747 หรือส่งมายงัอีเมลเ์ลขานุการบริษัท iigcomsec@ii.co.th.com ก่อนส่งตน้ฉบบัมาภายใน
วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 นับจากวันทีไ่ปรษณียป์ระทับตราวันทีรั่บส่ง โดยมีเอกสารประกอบ ดงันี ้

4.1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ  2.2 และ 2.3 ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือ 
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.1.2 หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใน “แบบฟอรม์การเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ” 

4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ ประวัติการศึกษาและประวตัิการท างานของบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อ 

4.1.4  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
4.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูถื้อ

หุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบฟอรม์การเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” ใหค้รบถว้น
พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2. เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูในส่วนท่ี 3 ของ “แบบฟอรม์การเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” ใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวมแบบฟอรม์ 
และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

4.3 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
มากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน 
พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐานตามขอ้ 4.1.2 – 4.1.4 ของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทกุคนดว้ย 

4.4 เลขานกุารบรษิัทจะรวบรวมเอกสารน าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อพิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท โดย 
4.4.1 หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานกุารบรษิัทจะแจง้ต่อผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 

2565 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนใหถ้ึงบริษัทฯ ภายในวนัที่  16 มกราคม 2565 
ทางเลขานกุารบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่องดงักล่าว 

4.4.2 หากบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3. หรือผูถื้อหุน้ท่ีเสนอ
ชื่อกรรมการมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. เลขานุการบริษัทจะส่งหนงัสือแจง้ต่อผูถื้อหุน้เพื่อทราบการ
ปิดเรื่อง ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 

4.4.3 กรณีที่ไม่เขา้ข่ายตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ในการประชมุประจ าเดือนมกราคมหรือกมุภาพนัธ ์2565 

4.5 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อตาม
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
เวน้แต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบรษิัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น 
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4.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็น
ของคณะกรรมการ และบุคคลที่ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือ
คณะกรรมการ บริษัท จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทันทีหลงัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
หรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวนัท าการถัดไปของการประชุม พรอ้มทั้งแจง้ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ 
www.ii.co.th  

 
5.  การเสนอวาระการประชุม 

เรือ่งที่ไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุ 
5.1 เรื่องที่ขัดกับกฏหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฏ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

บรษิัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 
5.2 เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
5.3 เรื ่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว ้นแต่เป็นกรณีที่ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
5.4 เรือ่งที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
5.5 เรือ่งที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้
5.6 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
5.7 เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียงที่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั 

5.8 เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. 
 

6.  ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม 
6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 2. ตอ้งแจ้งวาระที่ตอ้งการน าเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยใช้ 

“แบบฟอรม์การเสนอวาระ” โดยอาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางหมายเลข 02 248 3747 หรือส่งมายังอีเมล์
เลขานุการบริษัท iigcomsec@ii.co.th ก่อนส่งตน้ฉบับมาภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2564 นับจากวันที่ไปรษณีย์

ประทับตราวันทีรั่บส่ง เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุได ้พรอ้มแนบหลกัฐาน
การถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2.2 และ 2.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบฟอรม์การเสนอวาระ” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผู้
ถือหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอรม์การเสนอวาระ” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย
แลว้รวบรวมแบบฟอรม์ และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

6.3  เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารน าเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสงูเพื่อพิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท โดย 
6.3.1 หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษัทจะแจง้ต่อผูถื้อหุน้ภายในวนัที่  10 มกราคม 

2565 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบับคืนใหถ้ึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 
ทางเลขานกุารบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่องดงักล่าว 

http://www.ii.co.th/
mailto:iigcomsec@ii.co.th


 

                 

6.3.2  หากเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตามขอ้ 2. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุน้
เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2565 

6.3.3  กรณีที่ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 6.3.1 หรือขอ้ 6.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใน
การประชมุประจ าเดือนมกราคม หรือ กมุภาพนัธ ์2565 

6.4  คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผูถื้อหุน้เสนอ ซึ่งจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่าย
ตามขอ้ 5 เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น 

6.5  เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้ม
ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ ส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ทนัทีหลงัการประชมุคณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไป พรอ้มทั้งแจง้ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่ www.ii.co.th  

 
7.  ช่วงเวลาการเปิดรับการเสนอวาระ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 
8.  แบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 

- แบบฟอรม์การเสนอวาระ  
- แบบฟอรม์การเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 
********************************* 
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