
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายยอ่ย 

ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
 

บรษัิท อินเตอร ์ ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ใหค้วามส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
(Good Corporate Governance) เพื่อด ารงไวซ้ึง่ระบบการบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้และเพื่อ
เพิ่มความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  เพื่อสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในฐานะผูถื้อหุน้
อยา่งเตม็ที่ ในการก ากบัและดแูลกิจการบรษัิทผา่นคณะกรรมการ ที่ไดร้บัการเลอืกตัง้ใหท้ าหนา้ที่แทนตน และการใชส้ทิธิใน
การเสนอเรือ่งที่เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัของบรษัิท บรษัิทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายใชส้ทิธิในฐานะผูถื้อหุน้อยา่ง
เป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัประจ าปีของบรษัิทเป็นการลว่งหนา้   ทัง้นี ้ ภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บรษัิทไดก้ าหนดส าหรบัการเสนอระเบียบวาระการประชมุ อกีทัง้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วมี
ขัน้ตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปรง่ใส ซึง่จะเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท และผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

1. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจะเสนอระเบยีบวาระการประชมุตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้
1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดยีว หรอื หลายรายรวมกนัได ้

1.2 มีสดัสว่นการถือหุน้รายเดยีว หรอื หลายรายรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 
และตอ้งถือหุน้ของบรษัิทในสดัสว่นท่ีก าหนดตอ่เนื่องมาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี จนถงึวนัท่ีเสนอท่ีเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุ  

 

2. การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

2.1 เรือ่งที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ 

(1) เรือ่งที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรอื ไมเ่ป็นไปตาม
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอื นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท 

(2) เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคล หรอื กลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไมไ่ดเ้ป็นประโยชนต์อ่บรษัิทอย่างชดัเจน 

(3) เรือ่งที่อยูภ่ายในขอบอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต ่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหาย
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่บรษัิท และ/หรอื ผูถื้อหุน้โดยรวม 

(4) เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการ หรอื เริม่ที่จะด าเนินการไปแลว้ 

(5) เรือ่งที่อยูน่อกขอบวตัถปุระสงคข์องบรษัิท หรอื อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้

(6) เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอื ไมถ่กูตอ้ง หรอื ไมส่ามารถติดตอ่ได ้
(7) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 

2.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งจดัท าหนงัสอืเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการโดย

ใช ้“แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (แบบ ก)” ในสว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้



โดยผูถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญั ผูถื้อหุน้ (แบบ ก)” พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน  หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.2 ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษัิท
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี ใหถ้ึงบรษัิทโดยเรว็ เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพยีงพอในการพิจารณาระเบียบวาระ
การประชมุได ้ ทัง้นี ้ บรษัิทจะประกาศก าหนดเวลาที่แนน่อนในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุใหท้ราบลว่งหนา้ในแตล่ะปี 
โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามที่อยูด่งันี ้

 

ส านกัเลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 140/9  อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

E-mail address: comsec@interpharma.co.th 
 

(2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอระเบยีบวาระการประชมุตอ่
คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (แบบ ก)” 
ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และ ผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นที่ (1) และ (2) 
ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (แบบ ก)” ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย 
แลว้รวบรวม “แบบเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (แบบ ก)” และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดยีว หรอื หลายรายและมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1 เสนอระเบยีบวาระการประชมุ
มากกวา่ 1 ระเบยีบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (แบบ ก) ” 1 แบบ 
ตอ่ 1 ระเบียบวาระพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

(4) เรือ่งที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รายนัน้ๆ ทราบถึงเรือ่งที่ผา่น 
และไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หลงัจากประชมุคณะกรรมการโดยเรว็ 

 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ หรอื ตวัแทนของกลุม่ผูถื้อหุน้ท่ีรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ และไดร้บัการบรรจ ุควรมารว่มประชมุ
ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีดว้ย 

 

3. วนัสิน้สดุการใหส้ทิธิ 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2564 ภายในเวลา 17.00 น. 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ประจ าปี 2564 

 
1. ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว)  

เป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจ านวน หุน้ 
อยูบ่า้นเลขท่ี หมูท่ี่  ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั โทรศพัทม์ือถือ  
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท างาน E-mail (ถา้ม)ี  
 

2. ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เรือ่ง 
  
  
  
  
 

3. โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา คือ 
  
  
  
  
และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา ( เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้) 
  
  
  
  

 

ซึง่มเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน  แผน่ 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในแบบ ก.นี ้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
 

  
 

( ) ผูถื้อหุน้ 
วนัท่ี  

แบบ ก. 



หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์ หรอื หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในกรณีผูถื้อหุน้

เป็นนิติบคุคลจะตอ้งแนบ ส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งชื่อใน แบบ ก. ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งแบบ ก. ท่ีเลขานกุารบรษัิทโดยเรว็ เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพยีงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ ทัง้นีบ้รษัิท
จะประกาศก าหนดเวลาท่ีแน่นอน ในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุใหท้ราบล่วงหนา้ในแต่ละปี โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวตามท่ีอยู่ดงันี ้ 

 
ส านักเลขานุการบริษัท 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 140/9  อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

E-mail address: comsec@interpharma.co.th 
 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวมเป็นชดุ
เดยีวกนัตามหลกัเกณฑ ์

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์

5. กรณีผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขชื่อตวั ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
6. บรษัิทจะตดัสทิธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอื ไม่ถกูตอ้ง หรือ ไม่สามารถติดต่อได ้หรอื มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น 
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