
หลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการ
ล่วงหน้า  
 
ข้อ 1. เจตนารมณ์  

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) มีควำมแน่วแน่ท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกำรจดักำรท่ีเหมำะสม 
มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ียอมรับจำกผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัว่ไปอยูเ่สมอว่ำเป็น
กิจกำรท่ีมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance)  

กำรให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร
ล่วงหนำ้ เป็นส่วนหน่ึงของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุก
รำยอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั  

นอกจำกน้ี เพื่อใหมี้ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจนและโปร่งใส บริษทัจึงไดก้  ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรให้ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น และช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร
ล่วงหนำ้ข้ึน ซ่ึงจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวำระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อยำ่งแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั และสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมทั้งช่วยใหบ้ริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 
 
ข้อ 2. นิยาม  

“บริษทั” หมำยควำมว่ำ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)  
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)  
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)  
“ระเบียบวำระกำรประชุม” หมำยควำมว่ำ ระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของ บริษทั 
อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)  

 
ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือกรรมการ มีดงันี ้ 

3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได ้
3.2 มีสัดส่วนกำรถือหุน้ขั้นต ่ำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของหุน้ท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด 
3.3 ถือหุน้บริษทัในสัดส่วนท่ีก ำหนดตำม 3.2 ต่อเน่ืองมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี และตอ้งถือหุน้ในวนัท่ี

เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือกรรมกำร  
 
 
 
 
 



ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
4.1 เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
(1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ

หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั  

(2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ  
(3) เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำรเวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย

อยำ่งมีนยัส ำคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  
(4) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้กล่ำวอำ้งไม่ได ้ แสดงให้

เห็นว่ำมีควำมไม่ปกติของเร่ืองดงักล่ำว  
(5) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรแลว้  
(6) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรได ้ 
(7) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 3 ปีท่ีผำ่นมำ และไดรั้บมติ

สนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริง
ในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั  

(8) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได ้ 
(9) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมขอ้ 3  

 
4.2 ขั้นตอนในการพจิารณา  
(1)  ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 ตอ้งจดัท ำหนงัสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ

คณะกรรมกำร โดยใชแ้บบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) ใน
ส่วนทำ้ยของหลกัเกณฑน้ี์ หรืออำจแจง้เร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2710-6246 หรือ 
Email Address เลขำนุกำรบริษทัท่ี companysecretary@interhides.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ 
ก. ต่อคณะกรรมกำรภำยหลงัได ้ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบ ก. พร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐำน, หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) ใหถึ้งบริษทั ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 
2557 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระ กำรประชุมได ้ 

(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอระเบียบวำระ กำร
ประชุมต่อคณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ก. ใหค้รบถว้นพร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐำน และผูถื้อหุน้รำยท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพำะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. 
ใหค้รบถว้น และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมแบบ ก. และหลกัฐำนกำรถือหุน้พร้อม
เอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถำ้มี) ของผูถื้อหุน้ทุกรำยเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำรหรืออำจ
ส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำม (1) ได ้ 



(3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ก.  1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระพร้อมลงช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น หรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัตำม (1) ได ้

(4) เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมระเบียบวำระกำรประชุมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ 
(5) คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ซ่ึง

จะตอ้งไม่มีลกัษณะเขำ้ข่ำยตำมขอ้ 4 (4.1) (1) – (9) เวน้แต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอ่ืน  
(6) เร่ืองท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรับเร่ืองท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทรำบภำยหลงักำรประชุมคณะกรรมกำร  

 
ข้อ 5. การเสนอช่ือกรรมการ  

5.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  
บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี  
(1) มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั, กฎหมำยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั  
(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรดว้ยควำมระมดัระวงัและดว้ยควำม

ซ่ือสัตย ์ สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำไดอ้ยำ่งเตม็เมด็เตม็หน่วย มีอำยท่ีุเหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยท่ี
แขง็แรง และจิตใจท่ีสมบูรณ์ สำมำรถเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ มีส่วนร่วมท่ี
สร้ำงสรรคใ์นกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ี
ประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติักำรท ำงำน และจริยธรรมท่ีดีงำม และไดรั้บกำร
ยอมรับจำกสังคม  

(3) มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัต่อธุรกิจของบริษทั 
 
5.2 ขั้นตอนในการพจิารณา  
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 ตอ้งจดัท ำหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรต่อ 

คณะกรรมกำร โดยใชแ้บบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ในส่วนทำ้ยของหลกัเกณฑน้ี์ 
หรืออำจแจง้เร่ือง อยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2710-6246 หรือ Email Address เลขำนุกำร
บริษทัท่ี companysecretary@interhides.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของ แบบ ข. ต่อคณะกรรมกำร
ภำยหลงัได ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และเอกสำรต่ำงๆ 
ใหถึ้งบริษทัภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดงัน้ี  
(1.1) หลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑใ์น 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทั

หลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(1.2) หลกัฐำนกำรใหค้วำมยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือในแบบ ข. 



(1.3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ กำรศึกษำและ ประวติักำรท ำงำน 
(Curriculum Vitae) ของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ  

(1.4) เอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) 
(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร

ต่อคณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบ ข. ใหค้รบถว้นพร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐำน และผูถื้อหุ้นรำยท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพำะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้
ครบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมแบบ ข. และหลกัฐำนกำรถือหุน้ของผูถื้อ
หุน้ทุกรำยเป็นชุดเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมกำร หรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่ง
ตน้ฉบบัตำม (1) ได ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐำนให้ครบถว้น และแนบหลกัฐำนตำม (1.2) – (1.4) ของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็น
กรรมกำรทุกคนดว้ย หรืออำจส่งเร่ืองอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนส่งตน้ฉบบัไดต้ำม (1)  

(4) เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมใหก้บัคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อน
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร  

(5) บุคคลท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และบุคคลท่ีไม่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษทั
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบภำยหลงักำรประชุมคณะกรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            แบบ ก. 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  
 

(1)  ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว _________________________________________________________ เป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ___________________ หุน้  
อยูบ่ำ้นเลขท่ี _____________ ถนน __________________________ต ำบล/แขวง______________________________ 
อ ำเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _____________________หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน _________________________E-mail (ถำ้มี)________________________________  

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี ____________ 
  เร่ือง __________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจำรณำ_________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________

และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเทจ็จริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  

ซ่ึงมีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน ________________แผน่  
ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ก. น้ี หลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถูกตอ้งทุกประกำร และเพื่อ

เป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี  
____________________________________ ผูถื้อหุน้  
(____________________________________)  

       วนัท่ี ____________________________________ 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/
หนงัสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ก. ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

2. ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งแบบ ก. อยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2710-6246 หรือทำง Email Address เลขำนุกำร
บริษทัท่ี companysecretary@interhides.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ก.  

3. ตน้ฉบบัของแบบ ก. จะตอ้งส่งถึงบริษทัภำยในวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2556 เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ ตำม
หลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน
ทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑข์อ้ 4.2 (2)  

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ก 1 
แบบต่อ 1 ระเบียบวำระและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑข์อ้ 4.2 (3)  

6. กรณีผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทั้ง
รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

7. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได ้ หรือมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้น 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กรุณาส่ง 
 

คุณวรรณวสิา ด ารงสกลุวงษ์ 
เลขานุการบริษทั 
บริษทัอนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 
678 ซอย ท.ีเจ.ซี. ถนนสุขุมวทิ ต.บางปูใหม่ 
อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
10280 

 
 

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี) 
 



           แบบ ข. 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ  
 

(1)  ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว _________________________________________________________ เป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ___________________ หุน้  
อยูบ่ำ้นเลขท่ี _____________ ถนน __________________________ต ำบล/แขวง______________________________ 
อ ำเภอ/เขต _______________ จงัหวดั _____________________หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ_______________________
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน _________________________E-mail (ถำ้มี)________________________________  

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือนำย/นำง/นำงสำว_________________________________________อำย ุ ______ ปี 
เป็นกรรมกำร ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัและมีหลกัฐำนกำรใหค้วำม
ยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ กำรศึกษำ และประวติั
กำรท ำงำน และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีไดล้งช่ือรับรองควำมถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนำ้ จ ำนวน ________________แผน่  

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ข. น้ี หลกัฐำนกำรถือหุน้ หลกัฐำนกำรใหค้วำมยนิยอม และเอกสำรประกอบ
ทั้งหมดถูกตอ้งทุกประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี  
     ____________________________________ ผูถื้อหุน้  

(____________________________________)  
      วนัท่ี ____________________________________ 

 

(3) ขำ้พเจำ้นำย/นำง/นำงสำว _______________________________________บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำม 
(2) ยนิยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม (2) ขำ้งตน้ รวมทั้งยอมรับกำรปฎิบติัตำม
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ดงัน้ี  

____________________________________ บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ  
(____________________________________)  

      วนัท่ี ____________________________________ 
หมายเหตุ 1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐำนกำรถือหุน้ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจำกบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/
หนงัสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจท่ีไดล้งช่ือในแบบ ข. ฉบบัน้ี พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

2. ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งแบบ ข. อยำ่งไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรท่ี 0-2710-6246 หรือทำง Email Address เลขำนุกำร
บริษทัท่ี companysecretary@interhides.com ก่อนส่งตน้ฉบบัของแบบ ข.  

3. ตน้ ฉบบั ของแบบ ข.  จะตอ้ งส่งถึงบริษทั ภำยในวนั ท่ี 30  ธนั วำคม 2557 เพ่ือใหค้ ณะกรรมกำรพิจำรณำ ตำม
หลกัเกณฑข์องบริษทั และเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  

4. ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้ทุกรำยตอ้งกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐำนทุกรำยแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัตำมหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (2)  

5. กรณีท่ีผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 รำย ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบ ข. 1 แบบ
ต่อกรรมกำร 1 คน และด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑข์อ้ 5.2 (3) 

6. กรณีผูถื้อหุน้มีกำรแกไ้ขค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทั้ง
รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

7. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่สำมำรถติดต่อได ้ หรือมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้น หรือบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้ม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กรุณาส่ง 
 

คุณวรรณวสิา ด ารงสกลุวงษ์ 
เลขานุการบริษทั 
บริษทัอนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 
678 ซอย ท.ีเจ.ซี. ถนนสุขุมวทิ ต.บางปูใหม่ 
อ.เมอืงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
10280 

 
 

(แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการ) 
 




