อากร
แสตมป์
บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (Form A.)
--------------------------------เขียนที
Written at
วันที

เดือน

พ.ศ. 2564

Date

Month

Year

1. ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ
่ า้ นเลขที

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing/located at No.

Road

Tambol/Kwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

2. เป็ นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของ บริษท
ั อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Inter Pharma Public Company Limited
โดยถือหุน
้ จํานวนทังสินรวม

หุน
้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี

Holding

shares in total which are entitled to cast

votes as follows:

หุน
้ สามัญ

หุน
้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Ordinary shares

shares in total which are entitled to cast

votes

หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ

หุน
้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Preferred shares

shares in total which are entitled to cast

votes

3. มอบฉันทะให้
I/We wish to appoint
 ชือ/Name ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์อด
ุ ม คชินทร
อยูบ
่ า้ นเลขที

85

ซอย

Residing/located at No.
อําเภอ/เขต

ฉิมพลี 14/2 ถนน

Soi

ตลิงชัน

-

Road
จังหวัด

Amphur/Khet

อายุ/Age

กรุงเทพมหานคร

Province

67

ปี /Years

ตําบล/แขวง

ฉิมพลี

Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณีย์

10170

Postal Code

หรือ/or  ชือ/Name

อายุ/Age

ปี /Years

อยูบ
่ า้ นเลขที

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing/located at No.

Soi

Road

Tambol/Kwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

Amphur/Khet

Province

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

หรือ/or  ชือ/Name

อายุ/Age

ปี /Years

อยูบ
่ า้ นเลขที

ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing/located at No.

Soi

Road

Tambol/Kwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ
้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันจันทร์ที 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ
ห้องประชุม เลขที 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ ทีจะพึง
เลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
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
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ถอ
ื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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
(

ลงชือ / Signed
(

ลงชือ / Signed
(

ลงชือ / Signed
(

ผูม
้ อบฉันทะ/Grantor
)

ผูร้ บ
ั มอบฉันทะ/Grantee
)

ผูร้ บ
ั มอบฉันทะ/Grantee
)

ผูร้ บ
ั มอบฉันทะ/Grantee
)

หมายเหตุ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน
้ ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

