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ข้อปฏบิัตสิ ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส(์E-Meeting) และกำรมอบฉันทะ 

 

1. กรณีผูถ้ือหุน้มคีวามประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ E-Meeting 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชมุผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส ์(E-Meeting) ที่แนบมากบัขอ้ปฏิบตัินี ้
โดยขอใหท้่านระบอุีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจนส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้
รว่มประชุม และแนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ E-Meeting ดงันี ้
• ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา - ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส  าเนาหนงัสอืเดินทาง/ ส  าเนาเอกสาร

อื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นนิตบิคุคล – โปรดแนบหนงัสอืมอบอ านาจหรอืหนงัสอืมอบฉนัทะที่ลงนามแลว้พรอ้ม
เอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นลา่ง 

ขอใหท้่านสง่แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละหลกัฐานแสดงตวัตนดงักลา่ว ขา้งตน้ให้
บรษัิท ภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทาง 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 เม่ือบรษัิทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บรษัิทจะด าเนนิการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ 
เม่ือผ่านการตรวจสอบสทิธิแลว้ บรษัิทจะจดัสง่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้ม Weblink 

ในการเขา้สูร่ะบบการประชุม E-Meeting ทัง้นี ้ ขอความกรุณาใหท้่านผูถื้อหุน้งดใหช่ื้อผูใ้ช ้ (Username) และ
รหสัผ่าน (Password) ของทา่นแก่บคุคลอื่นซึง่ไมมี่สทิธิเขา้รว่มประชมุ เนื่องจากผูถ้ือหุน้ของบรษัิทหรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะเท่านัน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ และการใหช่ื้อผูใ้ช ้(Username)และรหสัผ่าน (Password) แก่บคุคลอื่นที่ไม่
มีสทิธิเขา้รว่มประชมุอาจท าใหผู้น้ัน้มคีวามรบัผิดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งได  ้ กรณีทีช่ื่อผู้ใช้ (Username) และ

รหสัผ่ำน (Password) ของทำ่นสูญหำย หรือ ยังไม่ได้รับภำยในวันที ่ 12 กรกฎำคม 2564 กรุณาติดตอ่
บรษัิทโดยทนัที 

1.3 บรษัิทจะจดัสง่รายละเอยีด ไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปใหก้บัท่าน พรอ้มจดัสง่ไฟล์
คู่มอืวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-Meeting ไปพรอ้มกนั ขอใหท้่านโปรดศกึษาคู่มอืวิธีการใชง้านโดยละเอียด
จากอีเมล (e-mail) ที่บรษัิทไดส้่งใหท้่าน ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาท ี
ก่อนเริม่การประชมุ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริม่ในเวลา 14.00 น. 

1.4 ส าหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-Meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน 
“เห็นดว้ย” หรอื “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” กรณีที่ทา่นไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนน
ของทา่นเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ
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1.5 กรณีที่ทา่นประสบปัญหาทางดา้นเทคนคิในการใชร้ะบบการประชมุ E-Meeting ก่อน หรอื ระหว่างการประชมุ 
กรุณาติดต่อ บรษัิท ควิดแลบ จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุ E-Meeting ของบรษัิท โดยบรษัิทจะระบุ
ช่องทางการติดต่อบรษัิท ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอเีมลที่ไดส้ง่ชื่อผูใ้ช  ้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) ให้
ท่าน 

2. กรณีผูถ้ือหุน้มคีวามประสงคจะ์มอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุ E-Meeting ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ E-

Meeting ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอื กรรมการอิสระของบรษัิทดงัต่อไปนี ้เขา้รว่มประชมุ
และออกเสยีงแทน 

• นายอดุม คชินทร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สง่มาดว้ยล  าดบัที่ 6 ของหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2564 ที่ไดน้  าสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้) กรรมการอิสระ ไม่มีสว่นไดเ้สยีพเิศษใด ๆ ในทกุวาระการประชมุ ทัง้นี ้โปรด
กรอกขอ้ความและลงลายมอืช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 7 ในหนงัสอืเชิญประชมุ และสง่
หนงัสอืมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ตามที่ระบดุา้นลา่งนี)้ ใหบ้รษัิท ภายในวนัที่ 7 
กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี ้
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 ผูถื้อหุน้ที่มีสญัชาตไิทย 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

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

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ (หากมีการ
เปลี่ยนช่ือ และ/หรอืนามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย) 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

(ข) ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะ และ 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิตบิคุคล 

2.1 นิตบิคุคลที่จดทะเบียนในประเทศ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
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(ข) ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษัิท / หา้งหุน้สว่นนติิบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ละ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ไดล้งนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิตบิคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 

(ข) หนงัสอืรบัรองบรษัิท / หา้งหุน้สว่นนิตบิคุคล / กองทนุรวม และ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ไดล้งนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

3. ช่องทางส าหรบัผูถื้อหุน้ในการส่งค าแนะน าหรอืค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ อตุสาหกรรม ผลประกอบการของบรษัิท หรอื
เก่ียวขอ้งกบัวาระใด ๆ ซึ่งจะพจิารณาในการประชุม E-Meeting มีดงันี ้
3.1 ในระหว่างการประชมุ E-Meeting ผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุสามารถสง่ค าแนะน า หรอื ค าถามได ้ผ่านระบบการ

ประชมุ E-Meeting 

3.2 ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าแนะน าหรอืค  าถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิท ก่อนวนัประชมุผ่านช่องทางต่อไปนี ้
• ช่องทาง e-mail: ir@interpharma.co.th หรอื 

• โทรสาร หมายเลข (662) 634-0135 
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