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ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และกำรมอบฉันทะ 

1. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ E-Meeting 

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ที่แนบมากบัขอ้ปฏิบตัินีโ้ดย

ขอใหท้่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ัดเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชมุ และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-Meeting ดงันี ้

 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา – ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส  าเนาหนงัสือเดินทาง / ส  าเนาเอกสาร

อื่น ซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแลว้ พรอ้ม

เอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นลา่ง 

ขอใหท้า่นสง่แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละหลกัฐานแสดงตวัตนดงักลา่วขา้งตน้มายงั

บรษัิทภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 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 เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชุม 

เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจดัสง่ช่ือผูใ้ช ้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้ม Weblink ใน

การเขา้สูร่ะบบการประชุม E-Meeting ทัง้นี ้ขอความกรุณาใหท้่านผูถื้อหุน้งดใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน 

(Password) ของท่านแก่บคุคลอื่นซึง่ไม่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม เนื่องจากผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรือผูร้บัมอบฉนัทะเทา่นัน้

ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และการใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเขา้รว่ม

ประชุมอาจท าให้ผู้นั้นมีความรับผิดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน 

(Password) ของท่ำนสูญหำย หรือ ยงัไม่ได้รับภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 กรุณาติดตอ่บรษัิทโดยทนัที 

1.3 บรษัิทจะจดัสง่รายละเอียด ไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ไปใหก้บัทา่น พรอ้มจดัสง่ไฟลค์ูม่ือ

วิธีการใชง้านระบบการประชุม E-Meeting ไปพรอ้มกัน ขอใหท้่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านโดยละเอียดจาก

อีเมล (E-mail) ที่บริษัทไดส้ง่ใหท้่าน ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่ม

การประชมุ อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่ในเวลา 14.00 น. 
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1.4 ส าหรบัวิธีการลงคะแนนระหวา่งการประชมุ E-Meeting ทา่นจะสามารถลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยลงคะแนน “เห็น

ดว้ย” หรอื “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่าน

เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

1.5 กรณีที่ทา่นประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-Meeting ก่อน หรอื ระหวา่งการประชมุ กรุณา

ติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการงานระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัท โดยบริษัทจะระบชุ่อง

ทางการติดตอ่บรษัิท ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลที่ไดส้ง่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ใหท้า่น 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชุม E-Meeting ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ E-

Meeting ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงแทน คือ ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคณุนายแพทยอ์ดุม คชินทร หรือ ดร. เปาว ์ศรีประเสิรฐสขุ (รายละเอียดปรากฏ

ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยขอ้ 6 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ที่ไดน้  าสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้) กรรมการอิสระไม่

มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏ

ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 และส่งหนงัสือมอบฉันและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุดา้นล่างนี)้ มายงั

บรษัิทภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

 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 

 
เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 
1. บุคคลธรรมดำ 

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทย 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานองคก์าร

ของรฐั หรอืส าเนาใบขบัขี่ท่ียงัไมห่มดอายขุองผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะและ 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูร้บัมอบฉันทะ (หากมีการ

เปลีย่นช่ือ และ/หรอื นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย) 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวตา่งชาติ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
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(ข) ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะ และ 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัท/ หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ที่ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์และ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

(ข) ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิท/ หา้งหุน้สว่นนิติบคุคล /กองทนุรวม และ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. ช่องทางส าหรบัผูถื้อหุน้ในการสง่ค าแนะน าหรือค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ อตุสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือ

เก่ียวขอ้งกบัวาระใด ๆ ซึง่จะพิจารณาในการประชมุ E-Meeting มีดงันี ้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-Meeting ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค าแนะน า หรือค าถามได ้ผ่านระบบการ

ประชมุ E-Meeting  

3.2 ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าแนะน าหรอืค าถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิท ก่อนวนัประชมุผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

 ช่องทาง E-mail : ir@interpharma.co.th หรอื 

 โทรสาร หมายเลข (662) 634-0135  
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