
หลักเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น บริษัท อนิเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565 

1. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการไดล้ว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท  อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” 

หรอื “IP”) จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการลว่งหนา้ เพื่อช่วย

กลั่นกรองใหไ้ดร้ะเบียบวาระที่จะเป็นประโยชนต์่อบริษัทอย่างแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณา และใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้ ของบริษัท ณ 

วนัที่เสนอวาระการประชุม นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บรษัิท  

2.2 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 2.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้  IP ประจ าปี 

2565” พ ร้อ ม เอก ส า รหลัก ฐ านที่ ก า ห น ด  และส่ งถึ ง เล ข านุ ก า รบ ริ ษั ท  ที่  E-mail address : 

comsec@interpharma.co.th ได้ตั้งแต่วันที่  10 พฤศจิกายน 2564 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการ

ประชมุผูถื้อหุน้ และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

2.3 เรือ่งที่จะไมร่บัพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ มีดงันี ้

2.3.1 เรือ่งที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 ที่

แกไ้ขเพิ่มเติม1 

                                                           
1 เรื่องท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ ไดแ้ก่ 
(1)  เป็นเรื่องท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหนึ่ง (ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละห้าของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิ

ออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท) 
(2)  เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกับความไม่ปกติของเรื่อง

ดงักลา่ว 
(3)  เป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบรษัิทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์ 
(4)  เป็นเรื่องท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสบิสองเดือนท่ีผ่านมา และเรื่องดงักลา่วไดร้บัมตสินบัสนนุดว้ยคะแนนเสียงนอ้ย

กว่ารอ้ยละสบิของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท เวน้แตข่อ้เทจ็จรงิในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส  าคญัจากขอ้เทจ็จรงิใน
ขณะท่ีน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

(5)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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2.3.2 เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ก ากบั

ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีของบรษัิท 

2.3.3 เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้ 

2.3.4 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด 

2.3.5 เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

 2.4 เรื่องที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนงัสือนดั  

   ประชมุวา่เป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 

 2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชีแ้จงเหตุผลในการ  

   ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

3. การเสนอชื่อกรรมการ 

3.1 ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้ของบรษัิท ณ วนัที่เสนอช่ือ

กรรมการ นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  

3.2 ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการ” พร้อม เอกสารหลักฐานที่ ก าหนด และส่งถึ งเลขานุการบริษั ท  ที่  E-mail address : 

comsec@interpharma.co.th ได้ตั้งแต่วันที่  10 พฤศจิกายน 2564 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

3.3 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอช่ือกรรมการผู้ถือหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบั

พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้ IP ประจ าปี 2565” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

แลว้รวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

3.4 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

3.4.2 มีความรูค้วามสามารถที่เป็นประโยชนอ์ยา่งส าคญัตอ่ธุรกิจของบรษัิท 

3.4.3 ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นนอกจากบรษัิท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยรวมกนัไมเ่กิน 5 บรษัิท 

3.5 บคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจช่ืุอในระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ โดย

จะแจง้ในหนงัสอืนดัประชมุวา่เป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ 
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น IP ประจ าปี 2565 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว                    

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) จ านวน      หุน้ ที่อยู ่เลขท่ี   

ถนน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     

จงัหวดั     โทรศพัท ์    โทรสาร     

E-mail (ถา้มี)              

 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี ้   

เรือ่งที่เสนอ :              

วตัถปุระสงค ์ :  [    ]  เพื่อพิจารณา    [    ] เพื่อทราบ    [    ] เพื่ออนมุตัิ 

โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ          

             

               

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนนุขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน   แผ่น ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 

1 วาระ ใหใ้ชส้  าเนาแบบฟอรม์นี ้และกรอกขอ้มลูพรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการและยินยอม

ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

ลงลายมือช่ือ.............................................. ผูถื้อหุน้ 

(................................................) 

วนัท่ี................................................. 

 
หมายเหต ุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้   

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  าเนาใบหุน้ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งหรอืหนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานอืน่จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ IP ประจ าปี 2565 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว                    

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) จ านวน      หุน้ ที่อยู ่เลขท่ี   

ถนน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต     

จงัหวดั     โทรศพัท ์    โทรสาร     

E-mail (ถา้มี)              
 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว        

เขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วใหค้วามยินยอมแลว้ 

 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการและยินยอม

ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้จงึลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

ลงลายมือช่ือ.............................................. ผูถื้อหุน้ 

(................................................) 

วนัท่ี................................................. 
 

หมายเหต ุ: ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้   

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  าเนาใบหุน้ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งหรอืหนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์หรอืหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หรอืบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อตวั ชื่อสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อไดแ้ก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

ความสามารถ /ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บคุคลดงักลา่วเป็นผูบ้ริหารหรอืกรรมการ จ านวนหุน้ที่ถืออยูใ่นบริษัท สว่นไดเ้สียกบับรษัิทและ

บริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้กับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได ้และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา รวมทัง้หนงัสือยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษัิทหากไดร้บัการคดัเลือก 


