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ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

 

1. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ที่แนบมากบัขอ้ปฏิบตัินีโ้ดย
ขอใหท้า่นระบอุเีมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถือของทา่นใหช้ดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชมุ และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้
• ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา - ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาหนงัสอืเดินทาง/ ส  าเนาเอกสาร

อื่นซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการที่ยงัไมห่มดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล – โปรดแนบหนงัสอืมอบอ านาจหรอืหนงัสอืมอบฉนัทะที่ลงนามแลว้พรอ้ม
เอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นลา่ง 

ขอใหท้า่นสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละหลกัฐานแสดงตวัตนดงักลา่ว ขา้งตน้ให้
บรษัิท ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

• ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th หรอื 

• ช่องทางไปรษณีย ์:  
เลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

1.2 เมื่อบรษัิทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากทา่น บรษัิทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
เมื่อผา่นการตรวจสอบสทิธิแลว้ บรษัิทจะจดัสง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) พรอ้ม Weblink 

ในการเขา้สูร่ะบบการประชมุ E-AGM ทัง้นี ้ขอความกรุณาใหท้า่นผูถื้อหุน้งดใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username) และ
รหสัผา่น (Password) ของทา่นแก่บคุคลอื่นซึง่ไมม่ีสทิธิเขา้รว่มประชมุ เนื่องจากผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะเทา่นัน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ และการใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username)และรหสัผา่น (Password) แก่บคุคลอื่นท่ีไม่
มีสทิธิเขา้รว่มประชมุอาจท าใหผู้น้ัน้มีความรบัผิดตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งได ้ กรณีที่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ
รหสัผา่น (Password) ของทา่นสญูหาย หรอื ยงัไมไ่ดร้บัภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 กรุณาตดิตอ่บรษัิทโดย
ทนัที 

1.3 บรษัิทจะจดัสง่รายละเอียด ไดแ้ก ่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ไปใหก้บัทา่น พรอ้มจดัสง่ไฟล์
คูม่ือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ไปพรอ้มกนั ขอใหท้า่นโปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านโดยละเอียดจาก
อีเมล (e-mail) ที่บรษัิทไดส้ง่ใหท้า่น ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้า่นลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาท ีก่อน
เริม่การประชมุ อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่ในเวลา 09.00 น. 

1.4 ส าหรบัวิธีการลงคะแนนระหวา่งการประชมุ E-AGM ทา่นจะสามารถลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยลงคะแนน “เห็น
ดว้ย” หรอื “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” กรณีที่ทา่นไมล่งคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของ
ทา่นเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 
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1.5 กรณีที่ทา่นประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อน หรอื ระหวา่งการประชมุ กรุณา
ติดตอ่ บรษัิท ควิดแลบ จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุ E-AGM ของบรษัิท โดยบรษัิทจะระบชุ่อง
ทางการติดตอ่บรษัิท ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลที่ไดส้ง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ใหท้า่น 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจะ์มอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุ E-AGM ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ E-

AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอื กรรมการอิสระของบรษัิทดงัตอ่ไปนี ้เขา้รว่มประชมุและ
ออกเสยีงแทน 

• นายอดุม คชินทร (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ที่ไดน้  าสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้) กรรมการอิสระ ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ ในทกุวาระการประชมุ ทัง้นี ้
โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมอืช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 7 ในหนงัสอืเชิญประชมุ และ
สง่หนงัสอืมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ตามที่ระบดุา้นลา่งนี)้ ใหบ้รษัิท ภายในวนัท่ี 19 
เมษายน 2564 ผา่นช่องทางดงันี ้
o ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th  หรอื 

o ช่องทางไปรษณีย ์:  
เลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทย 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรประจ าตวั พนกังานองคก์าร
ของรฐัหรอืส าเนาใบขบัขี่ท่ียงัไมห่มดอายขุองผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะและ 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ (หากมกีาร
เปลีย่นช่ือ และ/หรอืนามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย) 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

(ข) ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะ และ 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
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(ข) ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิท / หา้งหุน้สว่นนิติบคุคล ออกใหไ้มเ่กิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ละ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

(ข) หนงัสอืรบัรองบรษัิท / หา้งหุน้สว่นนิติบคุคล / กองทนุรวม และ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

3. ช่องทางส าหรบัผูถื้อหุน้ในการสง่ค าแนะน าหรอืค าถามทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ อตุสาหกรรม ผลประกอบการของบรษัิท หรอื
เก่ียวขอ้งกบัวาระใด ๆ ซึง่จะพิจารณาในการประชมุ E-AGM มีดงันี ้
3.1 ในระหวา่งการประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสามารถสง่ค าแนะน า หรอื ค าถามได ้ผา่นระบบการประชมุ 

E-AGM 

3.2 ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าแนะน าหรอืค าถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิท ก่อนวนัประชมุผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

• ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th หรอื 

• โทรสาร หมายเลข (662) 634-0135 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 
 

เขียนที ่  

 

วนัท่ี เดือน พ.ศ. 2564  

 
 

ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  

อยูบ่า้นเลขท่ี หมู ่ ซอย ถนน  

ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

อีเมล (e-mail) โทรศพัท ์ เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า  
จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) โดยถือหุน้จ านวนรวมทัง้สิน้ หุน้ 

 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 26 
เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส(์E-AGM) จึงขอความกรุณาสง่ weblink ส าหรบัเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) พรอ้มช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) มายงัอเีมล (e-mail) ของขา้พเจา้ดงักลา่ว
ขา้งตน้ดว้ย 

 
 

ลงช่ือ ผูถื้อหุน้ 

( ) 
 
 
 

 

หมายเหตสุ  าคญั: โปรดด าเนินการจดัสง่แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ฉบบันี ้ที่
กรอกเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานยืนยนัตวัตน  เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสทิธิในการเขา้รว่ม
ประชมุ E-AGM ใหแ้ก่บรษัิท ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 ผา่นช่องทาง ตอ่ไปนี ้

• ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th หรอื 

• ช่องทางไปรษณีย ์: เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ  ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 




