หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการใช้สิทธิของผู้ถอื หุ้นรายย่อย
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) เพื่อดารงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อ
เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ ือหุน้
อย่างเต็มที่ ในการกากับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ ที่ได้รบั การเลือกตัง้ ให้ทาหน้าที่แทนตน และการใช้สทิ ธิใน
การเสนอเรือ่ งที่เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ อย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจาปี ของบริษัทเป็ นการล่วงหน้า
ทัง้ นี ้ ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้กาหนดสาหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม อีกทัง้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวมี
ขัน้ ตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกันได้
1.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
และต้องถือหุน้ ของบริษัทในสัดส่วนที่กาหนดต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จนถึงวันทีเ่ สนอที่เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม
2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรือ่ งที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรือ่ งที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ ไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท
(2) เรือ่ งที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือ กลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทอย่างชัดเจน
(3) เรือ่ งที่อยูภ่ ายในขอบอานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่ เป็ นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(4) เรือ่ งที่บริษัทได้ดาเนินการ หรือ เริม่ ที่จะดาเนินการไปแล้ว
(5) เรือ่ งที่อยูน่ อกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
(6) เรือ่ งที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถกู ต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรือ่ งที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
2.2 ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการโดย
ใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (แบบ ก)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี ้

โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ (แบบ ก)” พร้อมลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐาน หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่
การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะประกาศกาหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี
โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยูด่ งั นี ้
สานักเลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
E-mail address: comsec@interpharma.co.th

(2) ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (แบบ ก)”
ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และ ผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2)
ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (แบบ ก)” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(3) ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายเดียว หรือ หลายรายและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (แบบ ก) ” 1 แบบ
ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
(4) เรือ่ งที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รายนัน้ ๆ ทราบถึงเรือ่ งที่ผา่ น
และไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว
ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ หรือ ตัวแทนของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ที่รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และได้รบั การบรรจุ ควรมาร่วมประชุม
ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ดว้ ย
3. วันสิน้ สุดการให้สทิ ธิ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 17.00 น.

แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2564
1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ สามัญจานวน
อยูบ่ า้ นเลขที่
หมูท่ ี่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน
E-mail (ถ้ามี)

หุน้

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เรือ่ ง

3. โดยมีขอ้ เสนอเพื่อพิจารณา คือ

และมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา ( เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้น)

ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน

แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก.นี ้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้

(

) ผูถ้ ือหุน้
วันที่

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผถู้ ือหุน้
เป็ นนิติบคุ คลจะต้องแนบ สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อใน แบบ ก. ฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งแบบ ก. ที่เลขานุการบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ทัง้ นีบ้ ริษัท
จะประกาศกาหนดเวลาที่แน่นอน ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดงั นี ้
สานักเลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
E-mail address: comsec@interpharma.co.th
3. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็ นชุด
เดียวกันตามหลักเกณฑ์
4. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายเดียว หรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
5. กรณีผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถกู ต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือ มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน

