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หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท
เป็ นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผ้ถือหุน้ ของบริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มในเรื่ องสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับ ดูแล
กิจการที่ดีดงั นั้น ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั อินเตอร์ ไฮด์ จํากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอ ชื่อ
บุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ น
การล่วงหน้าได้ทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กําหนดดังต่อไปนี้
1.

คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ ้นที่จะมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
เป็ นการล่วงหน้าได้ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั และ
1.2 ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน

2.

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
2.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ ี สามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการ พิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่ งถึงบริ ษทั
ภายใน ระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์น้ ี
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อ
บุ ค คลเพื่ อ เข้า รั บการพิ จารณาเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ัทในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ” และลงชื่ อ ไว้เป็ น
หลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.2 บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พระราชบญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของ บริ ษทั ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริ หารจัดการบริ ษทั
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3.

ประธานอํานวยการ และ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่หรื อ บุ คคล หรื อ คณะบุ คคลที่ คณะกรรมการมอบหมาย จะ
ร่ วมกันพิจารณาคุ ณสมบัติความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว พร้ อม
เอกสาร หลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง หากเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีขอ้ มูลเพียงพอ จึ งจะดําเนิ นการ
เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้พิจารณาเห็ นชอบ ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่ อดังกล่าวให้ถือคําวนิ จฉัยของ
คณะกรรมการบริ ษทั ิ เป็ นที่สุด โดยบุคคลที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุรายชื่อ
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้

4.

ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ทุกปี
โดยส่งทาง e-mail address: companysecretary@interhides.com หรื อโทรสารหมายเลข
02-028-9728-37 หรื อทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)
678 ซอย T.J.C ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 20180

5.

เงื่อนไขการพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด ทั้งนี้ ขอ้ เสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบพร้อมเหตุผลต่อไป

