
หล�กเกณฑ�การให�ผ��ถ�อห��นเสนอระเบ�ยบวาระการประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��นและช��อกรรมการล วงหน�า 

ข�อ 1. เจตนารมณ� 
บร�ษ�ท อ�นเตอร�ไฮด� จ��ก�ด (มห�ชน) (บร�ษ�ท) ม�คว�มแน�วแน�ท��จะด��รงไว"ซ$�งก�รจ�ดก�รท��เหม�ะ

สม ม�ประส�ทธ�ภ�พ และเก�ดประส�ทธ�ผลท��ด�ท��ส,ด เป-นท��ยอมร�บจ�กผ/"ลงท,นและผ/"ท��เก��ยวข"องท��วไปอย/�เสมอ
ว��เป-นก�จก�รท��ม�ก�รก��ก�บด/แลก�จก�รท��ด� (Good Corporate Governance) 

ก�รให"ผ/"ถ?อห,"นเสนอระเบ�ยบว�ระก�รประช,มส�ม�ญผ/"ถ?อห,"น และช?�อบ,คคลเพ?�อเป-นกรรมก�รล�วง
หน"� เป-นส�วนหน$�งของก�รก��ก�บด/แลก�จก�รท��ด�ของบร�ษ�ท เพ?�อแสดงให"เหAนถ$งก�รปฏ�บ�ต�ต�อผ/"ถ?อห,"นท,ก
ร�ยอย��งเป-นธรรมและเท��เท�ยมก�น 

นอกจ�กน�C เพ?�อให"ม�ข�Cนตอนและว�ธ�ก�รในก�รพ�จ�รณ�ท��ช�ดเจนและโปร�งใส บร�ษ�ทจ$งได"ก��หนด
หล�กเกณฑ�ก�รให"ผ/"ถ?อห,"นเสนอระเบ�ยบว�ระก�รประช,มส�ม�ญผ/"ถ?อห,"น และช?�อบ,คคลเพ?�อเป-นกรรมก�ร
ล�วงหน"�ข$Cน ซ$�งจะช�วยกล��นกรองระเบ�ยบว�ระท��จะเป-นประโยชน�ต�อบร�ษ�ท อย��งแท"จร�ง และค�ดสรร
บ,คคลท��ม�ค,ณสมบ�ต�เหม�ะสมม�ด��รงต��แหน�งกรรมก�รบร�ษ�ท และส�ม�รถปฏ�บ�ต�หน"�ท��ได"อย��งม�
ประส�ทธ�ภ�พเพ?�อประโยชน�ส/งส,ดของบร�ษ�ทและผ/"ม�ส�วนได"เส�ยท,กฝH�ย รวมท�Cงช�วยให"บร�ษ�ทส�ม�รถ
ปฏ�บ�ต�ต�มก�รก��ก�บด/แลก�จก�รท��ด�ได"อย��งเป-นร/ปธรรม

ข�อ 2. น*ยาม 
“บร�ษ�ท” หม�ยคว�มว�� บร�ษ�ท อ�นเตอร�ไฮด� จ��ก�ด (มห�ชน) 
“คณะกรรมก�ร” หม�ยคว�มว�� คณะกรรมก�รบร�ษ�ท อ�นเตอร�ไฮด� จ��ก�ด (มห�ชน) 
“กรรมก�ร” หม�ยคว�มว�� กรรมก�รบร�ษ�ท อ�นเตอร�ไฮด� จ��ก�ด (มห�ชน) 
“ระเบ�ยบว�ระก�รประช,ม” หม�ยคว�มว�� ระเบ�ยบว�ระก�รประช,มส�ม�ญผ/"ถ?อห,"นประจ��ปKของ 
บร�ษ�ท อ�นเตอร�ไฮด� จ��ก�ด (มห�ชน) 

ข�อ 3. ค�ณสมบ�ต*ของผ��ถ�อห��น ท��จะเสนอระเบ�ยบวาระการประช�มหร�อเสนอช��อกรรมการ ม�ด�งน�/ 
3.1 เป-นผ/"ถ?อห,"นของบร�ษ�ท โดยอ�จเป-นผ/"ถ?อห,"นร�ยเด�ยวหร?อหล�ยร�ยรวมก�นได"
3.2 ม�ส�ดส�วนก�รถ?อห,"นข�Cนต���ไม�น"อยกว��ร"อยละ 5 ของห,"นท��ช��ระแล"วท�Cงหมด
3.3 ถ?อห,"นบร�ษ�ทในส�ดส�วนท��ก��หนดต�ม 3.2 ต�อเน?�องม�แล"วไม�น"อยกว�� 1 ปK และต"องถ?อห,"นในว�นท��

เสนอระเบ�ยบว�ระก�รประช,มหร?อเสนอช?�อกรรมก�ร 



ข�อ 4. การเสนอระเบ�ยบวาระการประช�ม 
4.1 เร��องท��จะไม บรรจ�เป2นระเบ�ยบวาระการประช�ม 
(1) เร?�องท��ข�ดก�บกฎหม�ย ประก�ศ ข"อบ�งค�บ กฎและระเบ�ยบต��งๆ ของหน�วยง�นร�ชก�ร หร?อ

หน�วยง�นท��ก��ก�บด/แลบร�ษ�ท หร?อไม�เป-นไปต�มว�ตถ,ประสงค� ข"อบ�งค�บ มต�ท��ประช,มผ/"ถ?อห,"น 
ก�รก��ก�บด/แลก�จก�รท��ด�ของบร�ษ�ท 

(2) เร?�องท��เป-นไปเพ?�อผลประโยชน�ของบ,คคลหร?อกล,�มบ,คคลใดโดยเฉพ�ะ 
(3) เร?�องท��เป-นอ��น�จก�รบร�ห�รจ�ดก�รของคณะกรรมก�รเว"นแต�เป-นกรณ�ท��ก�อให"เก�ดคว�มเส�ยห�ย

อย��งม�น�ยส��ค�ญต�อผ/"ถ?อห,"นโดยรวม 
(4) เป-นเร?�องท��เก��ยวก�บก�รด��เน�นธ,รก�จปกต�ของบร�ษ�ท และข"อม/ลท��ผ/"ถ?อห,"นกล��วอ"�งไม�ได" แสดงให"

เหAนว��ม�คว�มไม�ปกต�ของเร?�องด�งกล��ว 
(5) เร?�องท��บร�ษ�ทได"ด��เน�นก�รแล"ว 
(6) เร?�องท��อย/�นอกเหน?ออ��น�จท��บร�ษ�ทจะด��เน�นก�รได" 
(7) เร?�องท��ผ/"ถ?อห,"นเคยเสนอต�อท��ประช,มผ/"ถ?อห,"นเพ?�อพ�จ�รณ�ในรอบ 3 ปKท��ผ��นม� และได"ร�บมต�

สน�บสน,นด"วยเส�ยงท��น"อยกว��ร"อยละ 10 ของจ��นวนห,"นท��ม�ส�ทธ�ออกเส�ยงท�Cงหมด โดยท��ข"อเทAจ
จร�งในเร?�องน�Cนย�งไม�ได"เปล��ยนแปลงอย��งม�น�ยส��ค�ญ 

(8) เร?�องท��ผ/"ถ?อห,"นให"ข"อม/ลไม�ครบถ"วน หร?อไม�ถ/กต"อง หร?อ ไม�ส�ม�รถต�ดต�อได" 
(9) เร?�องท��เสนอโดยผ/"ถ?อห,"นท��ม�ค,ณสมบ�ต�ไม�ครบถ"วนต�มข"อ 3 

4.2 ข�/นตอนในการพ*จารณา 
(1) ผ/"ถ?อห,"นท��ม�ค,ณสมบ�ต�ครบถ"วนต�มข"อ 3 ต"องจ�ดท��หน�งส?อเสนอระเบ�ยบว�ระก�รประช,มต�อ

คณะกรรมก�ร โดยใช"แบบเสนอระเบ�ยบว�ระก�รประช,มส�ม�ญผ/"ถ?อห,"นประจ��ปK (แบบ ก.) ใน
ส�วนท"�ยของหล�กเกณฑ�น�C หร?ออ�จแจ"งเร?�องอย��งไม�เป-นท�งก�รท�งโทรส�รท�� 0-2709-5516 
หร?อ Email Address เลข�น,ก�รบร�ษ�ทท�� companysecretary@interhides.com ก�อนส�งต"นฉบ�บ
ของ แบบ ก. ต�อคณะกรรมก�รภ�ยหล�งได" ท�Cงน�C ผ/"ถ?อห,"นต"องส�งต"นฉบ�บของแบบ ก. พร"อมลงช?�อ
ไว"เป-นหล�กฐ�น, หล�กฐ�นก�รถ?อห,"นต�มหล�กเกณฑ�ใน 3.2 และ 3.3 ได"แก� หน�งส?อร�บรองจ�ก
บร�ษ�ทหล�กทร�พย� หร?อ หล�กฐ�นอ?�นจ�กตล�ดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย และเอกส�รประกอบ
เพ��มเต�มท��จะเป-นประโยชน�ต�อก�รพ�จ�รณ�ของคณะกรรมก�ร (ถ"�ม�) ให�ถ4งบร*ษ�ทภายในว�นท�� 30 
ธ�นวาคม 2553 เพ?�อให"คณะกรรมก�รม�เวล�เพ�ยงพอในก�รพ�จ�รณ�ระเบ�ยบว�ระ ก�รประช,มได" 

(2) ในกรณ�ท��ผ/"ถ?อห,"นหล�ยร�ยรวมก�นและม�ค,ณสมบ�ต�ครบถ"วนต�มข"อ 3 เสนอระเบ�ยบว�ระ ก�ร
ประช,มต�อคณะกรรมก�ร ผ/"ถ?อห,"นร�ยแรกต"องกรอกข"อม/ลในแบบ ก. ให"ครบถ"วนพร"อมลงช?�อไว"
เป-นหล�กฐ�น และผ/"ถ?อห,"นร�ยท�� 2 เป-นต"นไปกรอกข"อม/ลเฉพ�ะในส�วนท�� (1) และ (2) ของแบบ 
ก. ให"ครบถ"วน และลงช?�อไว"เป-นหล�กฐ�นท,กร�ยแล"วรวบรวมแบบ ก. และหล�กฐ�นก�รถ?อห,"น



พร"อมเอกส�รประกอบเพ��มเต�ม (ถ"�ม�) ของผ/"ถ?อห,"นท,กร�ยเป-นช,ดเด�ยวก�นเสนอต�อคณะกรรมก�ร
หร?ออ�จส�งเร?�องอย��งไม�เป-นท�งก�รก�อนส�งต"นฉบ�บต�ม (1) ได" 

(3) ในกรณ�ท��ผ/"ถ?อห,"นร�ยเด�ยวหร?อหล�ยร�ยและม�ค,ณสมบ�ต�ครบถ"วนต�มข"อ 3 เสนอระเบ�ยบว�ระ
ก�รประช,มม�กกว�� 1 ระเบ�ยบว�ระ ผ/"ถ?อห,"นต"องจ�ดท��แบบ ก.  1 แบบ ต�อ 1 ระเบ�ยบว�ระพร"อม
ลงช?�อไว"เป-นหล�กฐ�นให"ครบถ"วน หร?ออ�จส�งเร?�องอย��งไม�เป-นท�งก�รก�อนส�งต"นฉบ�บต�ม (1) 
ได"

(4) เลข�น,ก�รบร�ษ�ทจะเป-นผ/"พ�จ�รณ�กล��นกรองในเบ?Cองต"นก�อนน��เสนอต�อคณะกรรมก�ร 
(5) คณะกรรมก�รจะเป-นผ/"พ�จ�รณ�คว�มเหม�ะสมของระเบ�ยบว�ระก�รประช,มท��ผ/"ถ?อห,"นเสนอ ซ$�ง

จะต"องไม�ม�ล�กษณะเข"�ข��ยต�มข"อ 4 (4.1) (1) – (7) เว"นแต�คณะกรรมก�รจะพ�จ�รณ�เป-นอย��งอ?�น 
(6) เร?�องท��ผ��นคว�มเหAนชอบจ�กคณะกรรมก�รจะบรรจ,เป-นระเบ�ยบก�รประช,มในหน�งส?อเช�ญ

ประช,มผ/"ถ?อห,"น พร"อมข"อค�ดเหAนของคณะกรรมก�ร และส��หร�บเร?�องท��ไม�ผ��นคว�มเหAนชอบจ�ก
คณะกรรมก�ร บร�ษ�ทจะแจ"งให"ผ/"ถ?อห,"นทร�บภ�ยหล�งก�รประช,มคณะกรรมก�ร ประจ��เด?อน 
ก,มภ�พ�นธ� 2554  ต�อไป 

ข�อ 5. การเสนอช��อกรรมการ 
5.1 ค�ณสมบ�ต*และล�กษณะต�องห�ามของกรรมการ 
บ,คคลท��ได"ร�บเสนอช?�อเป-นกรรมก�รต"องม�ค,ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต"องห"�ม ด�งน�C 
(1) ม�ค,ณสมบ�ต�ถ/กต"องและไม�ม�ล�กษณะต"องห"�มต�มกฎหม�ยบร�ษ�ทมห�ชนจ��ก�ด, กฎหม�ยหล�ก

ทร�พย�และตล�ดหล�กทร�พย� และก�รก��ก�บด/แลก�จก�รท��ด�ของบร�ษ�ท 
(2) ม�คว�มร/" คว�มส�ม�รถ คว�มเป-นอ�สระ ปฏ�บ�ต�หน"�ท��กรรมก�รด"วยคว�มระม�ดระว�งและด"วย

คว�มซ?�อส�ตย� (Duty of Care and Duty of Loyalty) ส�ม�รถท,�มเทอ,ท�ศเวล�ได"อย��งเตAมเมAดเตAม
หน�วย ม�อ�ย,ท��เหม�ะสม ม�ส,ขภ�พร��งก�ยท��แขAงแรง และจ�ตใจท��สมบ/รณ� ส�ม�รถเข"�ประช,มคณะ
กรรมก�รอย��งสม���เสมอ ม�ส�วนร�วมท��สร"�งสรรค�ในก�รประช,ม ม�คว�มตรงไปตรงม� ม�คว�ม
กล"�ห�ญในก�รแสดงคว�มค�ดเหAนในท��ประช,ม และ/หร?อ เป-นน�กธ,รก�จท��ม�ช?�อเส�ยง ประว�ต�ก�ร
ท��ง�น และจร�ยธรรมท��ด�ง�ม และได"ร�บก�รยอมร�บจ�กส�งคม 

(3) ม�คว�มร/"คว�มส�ม�รถท��ส��ค�ญต�อธ,รก�จของบร�ษ�ท

5.2 ข�/นตอนในการพ*จารณา 
(1) ผ/"ถ?อห,"นท��ม�ค,ณสมบ�ต�ครบถ"วนต�มข"อ 3 ต"องจ�ดท��หน�งส?อเสนอช?�อบ,คคลเพ?�อเป-นกรรมก�รต�อ 

คณะกรรมก�ร โดยใช"แบบเสนอช?�อบ,คคลเพ?�อเป-นกรรมก�ร (แบบ ข.) ในส�วนท"�ยของหล�ก
เกณฑ�น�C หร?ออ�จแจ"งเร?�อง อย��งไม�เป-นท�งก�รท�งโทรส�รท�� 0-2709-5516 หร?อ Email Address 
เลข�น,ก�รบร�ษ�ทท�� companysecretary@interhides.com ก�อนส�งต"นฉบ�บของ แบบ ข. ต�อคณะ



กรรมก�รภ�ยหล�งได" ท�Cงน�C ผ/"ถ?อห,"นต"องส�งต"นฉบ�บของแบบ ข. พร"อมลงช?�อไว"เป-นหล�กฐ�น และ
เอกส�รต��งๆ ให"ถ$งบร�ษ�ทภายในว�นท�� 30 ธ�นวาคม 2553 ด�งน�C 
(1.1) หล�กฐ�นก�รถ?อห,"นต�มหล�กเกณฑ�ใน 3.2 และ 3.3 ได"แก� หน�งส?อร�บรองจ�กบร�ษ�ทหล�ก

ทร�พย� หร?อ หล�กฐ�นอ?�นจ�กตล�ดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย 
(1.2) หล�กฐ�นก�รให"คว�มย�นยอมของบ,คคลท��ได"ร�บก�รเสนอช?�อในแบบ ข.
(1.3) เอกส�รประกอบก�รพ�จ�รณ�ด"�นค,ณสมบ�ต� ได"แก� ก�รศ$กษ�และ ประว�ต�ก�รท��ง�น 

(Curriculum Vitae) ของบ,คคลท��ได"ร�บก�รเสนอช?�อ 
(1.4) เอกส�รประกอบเพ��มเต�มท��จะเป-นประโยชน�ต�อก�รพ�จ�รณ�ของคณะกรรมก�ร (ถ"�ม�)

(2) ในกรณ�ท��ผ/"ถ?อห,"นหล�ยร�ยรวมก�นและม�ค,ณสมบ�ต�ครบถ"วนต�มข"อ 3 เสนอบ,คคลเพ?�อเป-น
กรรมก�รต�อคณะกรรมก�ร ผ/"ถ?อห,"นร�ยแรกต"องกรอกข"อม/ลในแบบ ข. ให"ครบถ"วนพร"อมลงช?�อ
ไว"เป-นหล�กฐ�น และผ/"ถ?อห,"นร�ยท�� 2 เป-นต"นไปกรอกข"อม/ลเฉพ�ะในส�วนท�� (1) และ (2) ของ
แบบ ข. ให"ครบถ"วนและลงช?�อไว"เป-นหล�กฐ�นท,กร�ยแล"วรวบรวมแบบ ข. และหล�กฐ�นก�รถ?อ
ห,"นของผ/"ถ?อห,"นท,กร�ยเป-นช,ดเด�ยวก�นเสนอต�อคณะกรรมก�ร หร?ออ�จส�งเร?�องอย��งไม�เป-น
ท�งก�รก�อนส�งต"นฉบ�บต�ม (1) ได" 

(3) ในกรณ�ท��ผ/"ถ?อห,"นร�ยเด�ยวหร?อหล�ยร�ยและม�ค,ณสมบ�ต�ครบถ"วนต�มข"อ 3 เสนอบ,คคลเพ?�อเป-น
กรรมก�รม�กกว�� 1 คน ผ/"ถ?อห,"นต"องจ�ดท��แบบ ข. 1 แบบ ต�อกรรมก�ร 1 คน พร"อมลงช?�อไว"เป-น
หล�กฐ�นให"ครบถ"วน และแนบหล�กฐ�นต�ม (1.2) – (1.4) ของบ,คคลท��ได"ร�บก�รเสนอช?�อเป-น
กรรมก�รท,กคนด"วย หร?ออ�จส�งเร?�องอย��งไม�เป-นท�งก�รก�อนส�งต"นฉบ�บได"ต�ม (1) 

(4) เลข�น,ก�รบร�ษ�ทจะเป-นผ/"พ�จ�รณ�กล��นกรองในเบ?Cองต"นก�อนน��เสนอต�อคณะกรรมก�ร 
(5) บ,คคลท��ผ��นคว�มเหAนชอบจ�กคณะกรรมก�รจะบรรจ,ร�ยช?�อในระเบ�ยบว�ระก�รประช,มผ/"ถ?อห,"น 

พร"อมข"อค�ดเหAนของคณะกรรมก�ร และบ,คคลท��ไม�ผ��นคว�มเหAนชอบจ�กคณะกรรมก�ร บร�ษ�ท
จะแจ"งให"ผ/"ถ?อห,"นทร�บภ�ยหล�งก�รประช,มคณะกรรมก�ร ประจ��เด?อน ก,มภ�พ�นธ� 2554 


