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เรื่อง

การเผยแพร่เอกสารการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 บนเว็บไซต์, การส่งคาถามล่วงหน้า และ
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิในการประชุมฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมบนเว็บไซต์ www.interpharma.co.th ของบริษัทฯ หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม
2563 เป็ นต้นไป
หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามาที่ e-mail:
ir@interpharma.co.th ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 พร้อมระบุช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์
จึงเรียนเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ทรงวุฒิ ศักดิช์ ลาธร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-634-0225 แฟ็ กซ์ 02-634-0135 www.interpharma.co.th
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มาตรการและแนวทางปฏิบตั ใิ นการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.
บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานและนาส่งไปรษณียม์ าถึงบริษัทฯ โดย
วันที่ประทับตราไปรษณียส์ ง่ ออกไม่ควรเกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ทนั ก่อนวันประชุม โดยส่งถึง
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2.
บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารทาความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3.
บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพือ่ ลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในพืน้ ทีก่ ารประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล 1 เมตร นอกจากนีไ้ ด้จดั ที่น่งั ในห้องประชุมให้สามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (“ผูเ้ ข้าร่วมประชุม”) ได้
ประมาณ 50 ที่น่งั พร้อมระบุเลขที่น่งั ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียบเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมนั่ง
ตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือ ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน้
ในกรณีที่น่งั ทีจ่ ดั ไว้เต็มตามจานวนแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ หากเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้
4.
บริษัทฯ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้
4.1 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาในบริเวณสถานที่จดั ประชุม หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมทัง้
บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือ ผ่านในพืน้ ที่ หรือ สถานที่ที่เสีย่ งต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หรือ มีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป ไอ จาม มีนา้ มูก จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วม
ประชุม และขอความร่วมมือให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่จดุ คัดกรองอย่างเคร่งครัด สาหรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ/หรือ ส่งคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้
4.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายเข้าสูบ่ ริเวณงาน ทัง้ นี ้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ผา่ นผลการคัดกรอง
จะต้องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมประชุม โปรดทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
และ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพืน้ ที่ประชุมสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ไม่ผา่ นการคัดกรอง
4.4 การถามคาถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีการเขียนคาถาม โดยให้สง่ กระดาษคาถามแก่เจ้าหน้า ที่ของบริษัทฯ
เพื่อนาส่งให้ประธานที่ประชุมต่อไป
5.
บริษัทฯ อาจมีความจาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นการดาเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวปฏิบตั ิที่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการกาหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งการปรับเปลีย่ นการ
ดาเนินการดังกล่าวที่อาจจะมีขนึ ้ ผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
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