
หลักเกณฑแ์ละเงอืนไขการเสนอชือบุคคลเพอืเลือกตงัเป็นกรรมการ  
สาํหร ับการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี 2564 

 
บรษัิท อินเตอร ์ ฟารม์า จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

(Good Corporate Governance) เพือดาํรงไวซ้งึระบบการบรหิารจดัการทีมีประสทิธิภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้และเพือ
เพมิความเชือมนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และบคุคลอืนทีเกียวขอ้งทกุฝ่าย  เพือสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในฐานะผูถื้อหุน้
อยา่งเต็มที ในการกาํกบัและดแูลกิจการบรษัิทผา่นคณะกรรมการ ทีไดร้บัการเลือกตงัใหท้าํหนา้ทีแทนตน และการใชส้ทิธิใน
การเสนอเรอืงทีเกียวกบัการเปลียนแปลงทีสาํคญัของบรษิัท บรษัิทจงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายใชส้ทิธิในฐานะผูถื้อหุน้อยา่ง
เป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ทีจะเสนอชือบคุคลทีจะเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิท  ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงือนไขที
บรษัิทไดก้าํหนดสาํหรบัการเสนอชือบคุคลทีจะเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการบรษัิทไว ้ เพือใหก้ารดาํเนินการดงักลา่วมี
ขนัตอน และวธีิการในการพจิารณาทีชดัเจนและโปรง่ใส ซงึจะเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท และผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

1. คณุสมบติัของผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้ทีจะเสนอชือบคุคลเพือการรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี 
1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรอื หลายรายรวมกนัได ้
1.2 มีสดัสว่นการถือหุน้รายเดียว หรอื หลายรายรวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ  ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท 

และตอ้งถือหุน้ของบรษัิทในสดัสว่นทีกาํหนดตอ่เนืองมาไม่นอ้ยกวา่  ปี  จนถงึวนัทีเสนอชือบคุคลเพือการรบัเลือกตงั
เป็นกรรมการ 

 

2. คณุสมบติัของกรรมการ  
2.1 การเสนอชือบคุคลเพือการรบัเลือกตงัเป็นกรรมการ  

บคุคลทีไดร้บัเสนอชือเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี  
(1) กรรมการบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายวา่ดว้ย บรษัิทมหาชน จาํกดั และกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจนประกาศของสานกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(2) กรรมการบรษัิทตอ้งเป็นบคุคลทีมีความรู ้ความสามารถ ซือสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการดาเนินธรุกิจและมีเวลา

อยา่งเพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ทีใหบ้รษัิทได ้ 
(3) กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเกียวกบัความเป็นอสิระตามทีบรษัิทกาหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืงคณุสมบตัแิละขอบเขตการดาเนินงานของกรรมการตรวจสอบ  
2.2 ขนัตอนในการพิจารณา  

(1) ผูถื้อหุน้ทีมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 1 ตอ้งจดัทาหนงัสือเสนอชือบคุคลต่อคณะกรรมการโดยใช ้“แบบเสนอชือ
บคุคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในสว่นทา้ยของหลกัเกณฑนี์ 
โดยผูถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ (แบบ ข)” พรอ้มลงชือ

ไวเ้ป็นหลกัฐาน และสง่มาพรอ้มกบัเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ดงันี 



1.1 หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 1.2 และ 1.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์ หรอื 
หลกัฐานอืนจากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1.2 หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใน แบบ ข.  
1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบติั ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตักิารทาํงาน (Curriculum 

Vitae) ของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือ  
1.4 เอกสารประกอบเพมิเตมิทีจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี)  
โดยจดัสง่เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วใหถ้งึบรษัิทโดยเรว็ เพือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ความเหมาะสมของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ ทงันี บรษัิทจะประกาศกาํหนดเวลาทีแนน่อนใน
การเสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการใหท้ราบลว่งหนา้ในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่ว ตามทีอยู่ดงันี  

 

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท                                                                                                        
บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จาํกดั (มหาชน) 

เลขที /   อาคารไอทีเอฟ ชนั  ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  

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

(2) ในกรณีทีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั และมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็น
กรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็น
กรรมการ (แบบ ข)” ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะใน
สว่นที (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ (แบบ ข)” ใหค้รบถว้นและลงชือ
ไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ (แบบ ข)” และ
หลกัฐานการถือหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบเพมิเตมิ (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิท  

(3) ในกรณีทีผูถื้อหุน้รายเดียว หรอื หลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 เสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการ
เลือกตงัเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอชือบคุคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 
(แบบ ข)” 1 แบบ ตอ่ 1 คน พรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น 

(4) บคุคลทีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถกูบรรจรุายชือในระเบียบวาระการประชมุในหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รายนนัๆ ทราบถงึ
รายชือบคุคลทีผา่น  และ ไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  เพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการหลงัจาก
ประชมุคณะกรรมการโดยเรว็  

 

ทงันี บคุคลทีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอชือ เพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ จะตอ้งมารว่มแสดง
ตนในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 
 
3. วนัสนิสดุการใหส้ิทธิ 

วนัที  กมุภาพนัธ ์  ภายในเวลา .  น. 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 
1 ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว)  

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

2 ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอช่ือ (นาย / นาง / นางสาว)  
อาย ุ ปี ซึง่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทเป็นกรรมการของ บรษัิท 
อินเตอร ์ ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) พรอ้มกนันีไ้ดแ้นบหนงัสอืใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ และ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตัิท างาน  อีกทัง้เอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือ
รบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน แผน่ 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความใน แบบ ข. นี ้หลกัฐานการถือหุน้, หนงัสอืใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบอ่ืนทัง้หมด

ถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
  
( ) ผูถื้อหุน้ 

วนัท่ี  
 
 
 
3 ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว)  

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม ขอ้ 2 ยินยอมและรบัรองวา่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามขอ้ 2 ขา้งตน้ รวมทัง้ ยอมรบัการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้ง
ช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้

 
 
  
( ) บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

วนัท่ี  
 

แบบ ข. 



หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

1.1 หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิตบิคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือ
รบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งชื่อใน
แบบ ข. ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

1.2 หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใน แบบ ข. 
1.3 เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษา และประวตักิารท างาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ 
1.4 เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 

2. ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งแบบ ข. ท่ีเลขานกุารบริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ
เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้ บรษัิทจะประกาศชื่อบคุคลท่ีไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการใหท้ราบลว่งหนา้ในแต่ละปี โดยจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวตามที่อยู่ดงันี ้

 
ส านกัเลขานกุารบริษัท 

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. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ ข. และลงช่ือไวเ้ป็น หลกัฐานทกุรายแลว้

รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนัตามหลกัเกณฑ ์
4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดยีว หรอืหลายรายเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าแบบ ข. 1 แบบ ตอ่กรรมการ 1 คน และ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
5. กรณีผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขชื่อตวั ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
6. บรษัิทจะตดัสทิธิผูถื้อหุน้ท่ีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอื ไม่สามารถติดต่อได ้ หรอืมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น หรือบคุคลท่ีไดร้บัการ

เสนอชื่อมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรอืมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
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