สิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
ข้อปฏิบตั ิสำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ
กรณีผถู้ ือหุน้ มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบตั ินโี ้ ดย
ขอให้ทา่ นระบุอเี มล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือของท่านให้ชดั เจนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม และแนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี ้
• สาหรับผูถ้ ือหุน
้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหนังสือเดินทาง/ สาเนาเอกสาร
อื่นซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• สาหรับผูถ้ ือหุน
้ ที่เป็ นนิติบคุ คล – โปรดแนบหนังสือมอบอานาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้วพร้อม
เอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง
ขอให้ทา่ นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าว ข้างต้นให้
บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
• ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th หรือ
• ช่องทางไปรษณีย ์ :
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
1.2 เมื่อบริษัทได้รบ
ั เอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink
ในการเข้าสูร่ ะบบการประชุม E-AGM ทัง้ นี ้ ขอความกรุณาให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ งดให้ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่บคุ คลอื่นซึง่ ไม่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะเท่านัน้ ที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผูใ้ ช้ (Username)และรหัสผ่าน (Password) แก่บคุ คลอื่นที่ไม่
มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมอาจทาให้ผนู้ นั้ มีความรับผิดตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องได้ กรณีที่ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดย
ทันที
1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้กบ
ั ท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์
คูม่ ือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ทา่ นโปรดศึกษาคูม่ ือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจาก
อีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้สง่ ให้ทา่ น ทัง้ นี ้ ระบบจะเปิ ดให้ทา่ นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อน
เริม่ การประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่ ในเวลา 09.00 น.
1.4 สาหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็น
ด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ทา่ นไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของ
ท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
1.
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กรณีที่ทา่ นประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่างการประชุม กรุณา
ติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่อง
ทางการติดต่อบริษัท ควิดแลบ จากัด ไว้ในอีเมลที่ได้สง่ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทา่ น
กรณีผถู้ ือหุน้ มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม EAGM ด้วยตนเองได้ ผูถ้ ือหุน
้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี ้ เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทน
• นายอุดม คชินทร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้
ประจาปี 2564 ที่ได้นาส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว) กรรมการอิสระ ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทัง้ นี ้
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุม และ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและสาเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุดา้ นล่างนี)้ ให้บริษัท ภายในวันที่ 19
เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังนี ้
o ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th หรือ
o ช่องทางไปรษณีย ์ :
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
1.5

2.

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุน
้ ที่มีสญ
ั ชาติไทย
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัว พนักงานองค์การ
ของรัฐหรือสาเนาใบขับขี่ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ ผูม้ อบฉันทะและ
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บ
ั มอบฉันทะ (หากมีการ
เปลีย่ นชื่อ และ/หรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)
1.2 ผูถ้ ือหุน
้ ชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
(ข) สาเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้ ผูม
้ อบฉันทะ และ
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บ
ั มอบฉันทะ
2. นิติบค
ุ คล
2.1 นิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนในประเทศ
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
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(ข)

3.

สาเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์และ
(ค) สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม
้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
2.2 นิติบค
ุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
(ข) หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุน
้ ส่วนนิติบคุ คล / กองทุนรวม และ
(ค) สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม
้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ
ช่องทางสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการส่งคาแนะนาหรือคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือ
เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึง่ จะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดงั นี ้
3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ ือหุน
้ ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคาแนะนา หรือ คาถามได้ ผ่านระบบการประชุม
E-AGM
3.2

ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่ องทางต่อไปนี ้
• ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th หรือ
• โทรสาร หมายเลข (662) 634-0135
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แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่
หมู่
ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
อีเมล (e-mail)
โทรศัพท์
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุน้ จานวนรวมทัง้ สิน้

เดือน

พ.ศ.

2564

สัญชาติ
ถนน
รหัสไปรษณีย ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา
หุน้

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 26
เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) จึงขอความกรุณาส่ง weblink สาหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้าดังกล่าว
ข้างต้นด้วย
ลงชื่อ

ผูถ้ ือหุน้
(

)

หมายเหตุสาคัญ: โปรดดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี ้ ที่
กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้
• ช่องทาง e-mail:
ir@interpharma.co.th หรือ
• ช่องทางไปรษณีย ์ :
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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