
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  
Proxy (Form A.) 

 
--------------------------------- 

เขยีนท ี  

Written at 

วนัท ี เดอืน พ.ศ. 2564 

Date Month Year 

 
1. ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  

I/We Nationality 

อยูบ่า้นเลขท ี ถนน ตาํบล/แขวง  

Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng 

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

Amphur/Khet Province Postal Code 

 

2. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั อนิเตอร์ ฟาร์มา จาํกดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Inter Pharma Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง ดงันี 

Holding  shares in total which are entitled to cast votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 

Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes 

หุน้บรุมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง 

Preferred shares shares in total which are entitled to cast votes 

 

3. มอบฉนัทะให ้

I/We wish to appoint 

 ชือ/Name ศาสตราจารย์ คลนิิกเกยีรตคิณุ นายแพทย์อดุม คชนิทร อายุ/Age 67 ปี/Years 

อยูบ่า้นเลขท ี 85 ซอย ฉิมพลี 14/2 ถนน - ตาํบล/แขวง ฉิมพล ี  

Residing/located at No. Soi Road Tambol/Kwaeng 

อาํเภอ/เขต ตลงิชนั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10170  

Amphur/Khet Province Postal Code 

 

หรือ/or  ชือ/Name อายุ/Age ปี/Years 

อยูบ่า้นเลขท ี ซอย ถนน  ตาํบล/แขวง  

Residing/located at No. Soi Road Tambol/Kwaeng 

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

Amphur/Khet Province Postal Code 

 

หรือ/or  ชือ/Name อายุ/Age ปี/Years 

อยูบ่า้นเลขท ี ซอย ถนน  ตาํบล/แขวง  

Residing/located at No. Soi Road Tambol/Kwaeng 

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  

Amphur/Khet Province Postal Code 

 

อากร
แสตมป์ 

 บาท 



 
 
คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ผา่นสอือเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวนัจนัทร์ท ี26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ 
หอ้งประชุม เลขท ี140/9  อาคารไอทเีอฟ ชนั 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ ทจีะพงึ
เลือนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders (AGM), which will be convened via electronic means (E-Meeting) to be held on 
Monday 26th April 2021 at 09.00 a.m. at Meeting Room, 140/9 ITF Tower, 9th Floor, Silom Road, 
Suriyawongse, Bangrak, Bangkok  10500. or such other date, time and place as may be adjourned 

 
กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนนั  ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) 

in every respoects 

 
 

ลงชือ / Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 

 

ลงชือ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Grantee 

( ) 

 

 

ลงชือ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Grantee 

( ) 

 

 

ลงชือ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Grantee 

( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 

A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder 
may not split shares for any more than one proxy in order to split votes. 


