หลัก เกณฑ์แ ละเงือนไขการเสนอชือบุค คลเพือเลือ กตังเป็ นกรรมการ
สําหรับ การประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ประจําปี 2564
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
(Good Corporate Governance) เพือดํารงไว้ซงระบบการบริ
ึ
หารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพือ
เพิมความเชือมันให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และบุคคลอืนทีเกียวข้องทุกฝ่ าย เพือส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ ือหุน้
อย่างเต็มที ในการกํากับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ ทีได้รบั การเลือกตังให้ทาํ หน้าทีแทนตน และการใช้สทิ ธิใน
การเสนอเรืองทีเกียวกับการเปลียนแปลงทีสําคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ อย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ทีจะเสนอชือบุคคลทีจะเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือนไขที
บริษัทได้กาํ หนดสําหรับการเสนอชือบุคคลทีจะเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทไว้
เพือให้การดําเนินการดังกล่าวมี
ขันตอน และวิธีการในการพิจารณาทีชัดเจนและโปร่งใส ซึงจะเป็ นประโยชน์แก่บริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ทีจะเสนอชือบุคคลเพือการรับเลือกตังเป็ นกรรมการ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกันได้
1.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท
และต้องถือหุน้ ของบริษัทในสัดส่วนทีกําหนดต่อเนืองมาไม่นอ้ ยกว่า ปี จนถึงวันทีเสนอชือบุคคลเพือการรับเลือกตัง
เป็ นกรรมการ
2. คุณสมบัติของกรรมการ
2.1 การเสนอชือบุคคลเพือการรับเลือกตังเป็ นกรรมการ
บุคคลทีได้รบั เสนอชือเป็ นกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(1) กรรมการบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จํากัด และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
ตลอดจนประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) กรรมการบริษัทต้องเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ ซือสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลา
อย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าทีให้บริษัทได้
(3) กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติเกียวกับความเป็ นอิสระตามทีบริษัทกาหนดและเป็ นไปตามแนวทางประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของกรรมการตรวจสอบ
2.2 ขันตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทาหนังสือเสนอชือบุคคลต่อคณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ (แบบ ข)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี
โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ (แบบ ข)” พร้อมลงชือ
ไว้เป็ นหลักฐาน และส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี

1.1

หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐานอืนจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือใน แบบ ข.
1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัตกิ ารทํางาน (Curriculum
Vitae) ของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
1.4 เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ถงึ บริษัทโดยเร็ว เพือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
ความเหมาะสมของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ ทังนี บริษัทจะประกาศกําหนดเวลาทีแน่นอนใน
การเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามทีอยู่ดงั นี

เลขที

สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)
/ อาคารไอทีเอฟ ชัน ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
E‐mail address: comsec@interpharma.co.th

(2) ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ น
กรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะใน
ส่วนที (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงชือ
ไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ (แบบ ข)” และ
หลักฐานการถือหุน้
พร้อมเอกสารประกอบเพิมเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
(3) ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ รายเดียว หรือ หลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ
เลือกตังเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
(แบบ ข)” 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
(4) บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชือในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รายนันๆ ทราบถึง
รายชือบุคคลทีผ่าน และ ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการหลังจาก
ประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว
ทังนี บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชือ เพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดง
ตนในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย
3. วันสินสุดการให้สิทธิ
วันที กุมภาพันธ์

ภายในเวลา . น.

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 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 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)
อายุ
ปี ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็ นกรรมการของ บริษัท
อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) พร้อมกันนีไ้ ด้แนบหนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ และ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติทางาน อีกทัง้ เอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อ
รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน
แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบ ข. นี ้ หลักฐานการถือหุน้ , หนังสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่นทัง้ หมด
ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้
(

) ผูถ้ ือหุน้
วันที่

3 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการตาม ข้อ 2 ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ 2 ข้างต้น รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้

(

) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
วันที่

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
1.1 หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิตบิ คุ คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือ
รับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อใน
แบบ ข. ฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อใน แบบ ข.
1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัตกิ ารทางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
2. ผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งแบบ ข. ที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ทัง้ นี ้ บริษัทจะประกาศชื่อบุคคลที่ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดงั 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 หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็ น หลักฐานทุกรายแล้ว
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์
4. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ รายเดียว หรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน และ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
5. กรณีผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ ได้รบั การ
เสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้าม

