
หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและชื�อกรรมการ

ล่วงหน้า  
 

ข้อ 1. เจตนารมณ์  
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีความแน่วแน่ที�จะดาํรงไวซึ้� งการจดัการที�เหมาะสม 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที�ดีที�สุด เป็นที�ยอมรับจากผูล้งทุนและผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�วไปอยูเ่สมอว่าเป็น
กิจการที�มีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance)  

การให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ
ล่วงหนา้ เป็นส่วนหนึ�งของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุก
รายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  

นอกจากนีA  เพื�อใหมี้ขัAนตอนและวิธีการในการพิจารณาที�ชดัเจนและโปร่งใส บริษทัจึงไดก้าํหนด
หลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ
ล่วงหนา้ขึAน ซึ� งจะช่วยกลั�นกรองระเบียบวาระที�จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อยา่งแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลที�
มีคุณสมบติัเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และสามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทัAงช่วยใหบ้ริษทัสามารถปฏิบติัตามการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
ข้อ 2. นิยาม  

“บริษทั” หมายความว่า บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน)  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน)  
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน)  
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ บริษทั 
อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน)  

 
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ที�จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื�อกรรมการ มีดงันี.  

3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้
3.2 มีสัดส่วนการถือหุน้ขัAนตํ�าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ที�ชาํระแลว้ทัAงหมด 
3.3 ถือหุน้บริษทัในสัดส่วนที�กาํหนดตาม 3.2 ต่อเนื�องมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัที�

เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื�อกรรมการ  
 
 
 
 
 



ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
4.1 เรื�องที�จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
(1) เรื�องที�ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานที�กาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ การ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั  

(2) เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
(3) เรื�องที�เป็นอาํนาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการเวน้แต่เป็นกรณีที�ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  
(4) เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้มูลที�ผูถื้อหุ้นกล่าวอา้งไม่ได ้แสดงให้

เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว  
(5) เรื�องที�บริษทัไดด้าํเนินการแลว้  
(6) เรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทัจะดาํเนินการได ้ 
(7) เรื�องที�ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา และไดรั้บมติ

สนบัสนุนดว้ยเสียงที�นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทัAงหมด โดยที�ขอ้เทจ็จริง
ในเรื�องนัAนยงัไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

(8) เรื�องที�ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้ 
(9) เรื�องที�เสนอโดยผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  

 
4.2 ขั.นตอนในการพจิารณา  
(1)  ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี (แบบ ก.) ใน
ส่วนทา้ยของหลกัเกณฑนี์A  หรืออาจแจง้เรื�องอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารที� 0-2710-6246 หรือ 
Email Address เลขานุการบริษทัที� companysecretary@interhides.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ 
ก. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได ้ทัAงนีA  ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. พร้อมลงชื�อไวเ้ป็น
หลกัฐาน, หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ�มเติมที�
จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) ใหถึ้งบริษทัภายในวนัที� 30 ธันวาคม 

2556 เพื�อใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระ การประชุมได ้ 
(2) ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอระเบียบวาระ การ

ประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ก. ใหค้รบถว้นพร้อมลงชื�อไว้
เป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที� 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนที� (1) และ (2) ของแบบ ก. 
ใหค้รบถว้น และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุน้พร้อม
เอกสารประกอบเพิ�มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจ
ส่งเรื�องอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 



(3)  ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบ ก.  1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื�อ
ไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น หรืออาจส่งเรื�องอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัตาม (1) ได ้

(4) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมระเบียบวาระการประชุมนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพื�อพิจารณา 
(5) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที�ผูถื้อหุ้นเสนอ ซึ� ง

จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 4 (4.1) (1) – (9) เวน้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น  
(6) เรื�องที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และสาํหรับเรื�องที�ไม่ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ  

 

ข้อ 5. การเสนอชื�อกรรมการ  
5.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  
บุคคลที�ไดรั้บเสนอชื�อเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันีA   
(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั, กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั  
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบติัหนา้ที�กรรมการดว้ยความระมดัระวงัและดว้ยความ

ซื�อสัตย ์สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย มีอายทีุ�เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที�
แขง็แรง และจิตใจที�สมบูรณ์ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ มีส่วนร่วมที�
สร้างสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในที�
ประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจที�มีชื�อเสียง ประวติัการทาํงาน และจริยธรรมที�ดีงาม และไดรั้บการ
ยอมรับจากสังคม  

(3) มีความรู้ความสามารถที�สาํคญัต่อธุรกิจของบริษทั 
 

5.2 ขั.นตอนในการพจิารณา  
(1) ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการต่อ 

คณะกรรมการ โดยใชแ้บบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑนี์A  
หรืออาจแจง้เรื�อง อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารที� 0-2710-6246 หรือ Email Address เลขานุการ
บริษทัที� companysecretary@interhides.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมการ
ภายหลงัได ้ทัAงนีA  ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. พร้อมลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารต่างๆ 
ใหถึ้งบริษทัภายในวันที� 30 ธันวาคม 2556 ดงันีA   
(1.1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทั

หลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(1.2) หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อในแบบ ข. 



(1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและ ประวติัการทาํงาน 
(Curriculum Vitae) ของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ  

(1.4) เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
(2) ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ

ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ใหค้รบถว้นพร้อมลงชื�อไวเ้ป็น
หลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที� 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนที� (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้
ครบถว้นและลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบ ข. และหลกัฐานการถือหุ้นของผูถื้อ
หุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื�องอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่ง
ตน้ฉบบัตาม (1) ได ้ 

(3) ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื�อเป็น
กรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื�อไวเ้ป็น
หลกัฐานให้ครบถว้น และแนบหลกัฐานตาม (1.2) – (1.4) ของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็น
กรรมการทุกคนดว้ย หรืออาจส่งเรื�องอยา่งไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบัไดต้าม (1)  

(4) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมใหก้บัคณะกรรมการสรรหาพิจารณากลั�นกรองในเบืAองตน้ก่อน
นาํเสนอต่อคณะกรรมการ  

(5) บุคคลที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื�อในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที�ไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษทั
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แบบ ก. 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี  
 

(1)  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ___________________ หุน้  
อยูบ่า้นเลขที� _____________ ถนน __________________________ตาํบล/แขวง______________________________ 
อาํเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _____________________หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที�ทาํงาน _________________________E-mail (ถา้มี)________________________________  

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ____________ 
  เรื�อง __________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีขอ้เสนอเพื�อพิจารณา_________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________

และมีขอ้มูลประกอบที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  

ซึ� งมีเอกสารประกอบเพิ�มเติมที�ไดล้งชื�อรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน ________________แผน่  
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบ ก. นีA  หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ�มเติม ถูกตอ้งทุกประการ และเพื�อ

เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื�อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันีA   
____________________________________ ผูถื้อหุน้  
(____________________________________)  

       วนัที� ____________________________________ 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอื�นจากตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/
หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งชื�อในแบบ ก. ฉบบันีA  พร้อมทัAงรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบ ก. อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารที� 0-2710-6246 หรือทาง Email Address เลขานุการ
บริษทัที� companysecretary@interhides.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก.  

3. ตน้ฉบบัของแบบ ก. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายในวนัที� 30 ธนัวาคม 2556 เพื�อใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตาม
หลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

4. ในกรณีที�ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน
ทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.2 (2)  

5. ในกรณีที�ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบ ก 1 
แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.2 (3)  

6. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อ ชื�อสกลุ จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทัAง
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

7. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ที�ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้น 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรุณาส่ง 

 

คุณวรรณวสิา ดํารงสกลุวงษ์ 

เลขานุการบริษทั 

บริษทัอนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) 

678 ซอย ท.ีเจ.ซี. ถนนสุขุมวทิ ต.บางปูใหม่ 

อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

10280 

 

 

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี) 
 



           แบบ ข. 

แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ  
 

(1)  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ___________________ หุน้  
อยูบ่า้นเลขที� _____________ ถนน __________________________ตาํบล/แขวง______________________________ 
อาํเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _____________________หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที�ทาํงาน _________________________E-mail (ถา้มี)________________________________  

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื�อนาย/นาง/นางสาว_________________________________________อาย ุ______ ปี 
เป็นกรรมการ ซึ� งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษทัและมีหลกัฐานการใหค้วาม
ยนิยอมของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติั
การทาํงาน และเอกสารประกอบเพิ�มเติมที�ไดล้งชื�อรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน ________________แผน่  

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบ ข. นีA  หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยนิยอม และเอกสารประกอบ
ทัAงหมดถูกตอ้งทุกประการ และเพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื�อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันีA   
     ____________________________________ ผูถื้อหุน้  

(____________________________________)  
      วนัที� ____________________________________ 

 

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว _______________________________________บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการตาม 
(2) ยนิยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (2) ขา้งตน้ รวมทัAงยอมรับการปฎิบติัตาม
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั และเพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื�อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันีA   

____________________________________ บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ  
(____________________________________)  

      วนัที� ____________________________________ 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอื�นจากตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/
หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที�ไดล้งชื�อในแบบ ข. ฉบบันีA  พร้อมทัAงรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบ ข. อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารที� 0-2710-6246 หรือทาง Email Address เลขานุการ
บริษทัที� companysecretary@interhides.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ข.  

3. ตน้ฉบบัของแบบ ข. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภายในวนัที� 30 ธนัวาคม 2556 เพื�อใหค้ณะกรรมการพิจารณา ตาม
หลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

4. ในกรณีที�มีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ ข. และลงชื�อไว้
เป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (2)  

5. กรณีที�ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอชื�อบุคคลเป็นกรรมการมากกวา่ 1 ราย ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํแบบ ข. 1 แบบ
ต่อกรรมการ 1 คน และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (3) 

6. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อ ชื�อสกลุ จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทัAง
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

7. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ที�ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้น หรือบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรุณาส่ง 

 

คุณวรรณวสิา ดํารงสกลุวงษ์ 

เลขานุการบริษทั 

บริษทัอนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) 

678 ซอย ท.ีเจ.ซี. ถนนสุขุมวทิ ต.บางปูใหม่ 

อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

10280 

 

 

(แบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ) 
 


