สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2564 ของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2564 ได้มี
มติอนุมตั เิ พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 33,839,959.50 บาท จากทุนจดทะเบียน จานวน 144,199,795.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 178,039,755 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 67,679,919 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1 (IP-W1) และ (3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4) และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนฉบับนี ้
1.
รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่
1.1
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 9,613,320 หุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือ หุน้ แต่ละรายถือ
อยู่(Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 30 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขาย หุน้ ละ 20 บาท โดยกาหนดให้วนั
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัด สรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที่ 21
กรกฎาคม 2564 และ กาหนดวันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุ้น สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตัง้ แต่
เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทาการบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ได้ ( Oversubscription ) โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ เหลือจากจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้ หมดแล้วเท่านัน้ ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีหนุ้
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่ว นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัด สรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือ
หุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทรายละเอียด ดังนี ้
(ก)
ในกรณีท่มี ีจานวนหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่า
หรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้
ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข)
ในกรณีท่มี ีจานวนหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่า
จานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1)
จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการถือเดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรรในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ ให้
ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(2)
ในกรณีท่ยี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ข. (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยัง
ได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือจะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้
ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนีจ้ นกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร
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การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ ทาให้ผูถ้ ือหุน้ รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวถือหุน้ ของบริษัทในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
(ก)
ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบครองกิจการ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) เว้นแต่ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการตามที่ กาหนดไว้ในประกาศที่
12/2554 หรือ
(ข)
ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจาก
การเสนอขายทิง้
ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มี อานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ จาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออก
และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Rights Offering) สาเร็จลุล่วง โดยอานาจดังกล่าว
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก)
พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทัง้ นี ้ บริษัทอาจสงวนสิทธิ
ไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แ ก่ผู้ถือ หุน้ บริษัทรายใด หากการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้บริษัท ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือ ระเบี ย บ
ข้อบังคับของบริษัท
(ข)
กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้ จานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการ
เสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น
เปลี่ยนแปลงวันกาหนดสิทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ค)
ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่
รวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ ประการเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
(ง)
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี อานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิในการจองซือ้ หุน้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ ได้รบั การอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 19,226,640 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ IP-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญใหม่ต่อ 2 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IP-W1 โดยไม่คดิ มูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:
:
:
:

2 ปี
1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัท 1 หุน้
25 บาท ต่อหุน้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทกุ ๆ วันทาการสุดท้าย
ของบริษัททุก ๆ ไตรมาส ตลอดอายุของใบสาคัญแสดง สิทธิ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
จะตรงกับวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย”)
ดังนัน้ หากวันใช้สิทธิหรือวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุด ทาการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สิทธิดงั กล่าว
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิ ใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้สิทธิได้ใน
วันใช้สิทธิครัง้ ต่อไปตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิแต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
แล้ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถกู ใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป
บริษัทจะทาการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ IP-W1 ปรากฎใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (“IP ครัง้
ที่-W1”)
อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้ อยู่กบั การได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
1.3
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 38,839,959 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ น จานวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 3.47
ของทุนชาระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) หรือ
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ นจานวนไม่เกิน 28,839,959 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ10 ของ
ทุนชาระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่ นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการกาหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี ้
(1) พิจารณากาหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะวัน
ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ใ นการจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ระยะเวลาเสนอขาย การช าระค่ า หุ้น และการก าหนด
ข้อกาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็ นต้น
(2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนา
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ รวมถึงมี อานาจในการดาเนินการอื่ นใดที่ จ าเป็ น
เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ ยวโยงกั นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
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นอกจากนี ้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ดงั กล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ต้องไม่เข้า ข่ายเป็ นราคา
ต่าตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออก
ใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ข้างต้นแล้ว ทุนชาระแล้วของบริษัทใน
ส่วนที่เพิ่มเท่ากับ 13.47 % ซึ่งไม่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นีแ้ ล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ในครัง้ นีป้ รากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F 53-4 ) ตามสิ่งทีส่งมาด้วย 1
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิม่ ทุนและแผนการใช้เงิน
ในกรณีท่หี นุ้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่อยู่ (Rights Offering) ในครัง้ นีม้ ี
ผูจ้ องซือ้ เต็มจานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวน ประมาณ 192.27 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนใน
ครัง้ นีไ้ ปใช้เพื่อ
(1)
เป็ นแหล่งเงินทุนให้กบั บริษัท โมเดิรน์ ฟาร์มา จากัด เพิ่มเติมในการลงทุนก่อสร้างและขยายเครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน
เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจให้ครบวงจรตลอดจนให้ครอบคลุม การขยายการดาเนินธุรกิจในการรับจ้างการผลิตยา และ
ผลิตยาเพื่อขาย
(2)
ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการซือ้ ทรัพย์สิน โรงงาน วัตถุดบิ สินค้าคงเหลือตลอดจนระบบปฎิบตั กิ ารของโรงงานผลิตยาของ
บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
(3)
ใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กัญชงและกัญชา เป็ นต้น
(4)
ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซือ้ กิจการเพื่อขยายช่องทางการจาหน่าย เพื่อทาให้ยอดขายเพิ่มขึน้
(5)
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
(6)
ชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท
2.

สาหรับในส่วนของการออกหุน้ สามัญเพิ่ มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีการใช้สิทธิ ในการซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เต็มจานวน บริษัทจะสามารถระดมทุน ได้เป็ นจานวนประมาณ 480.67 ล้านบาท โดยบริษัทมี
แผนที่จะนาเงินที่ได้รบั ดังกล่าวเพื่อเข้าซือ้ กิจการใหม่ท่ีเกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้กบั ธุรกิจเดิมของบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้ยอดขายและกาไรในการ
รองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตรวมทัง้ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมของบริษัท
นอกจากนี ้ ในส่วนของการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) นัน้ เป็ นทางเลือกในการ
ระดมทุนที่มีความคล่องตัวและรวดเร็ว สามารถลดขัน้ ตอนและระยะเวลาใน การดาเนินการเพื่อขออนุมตั ิเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ที่ตอ้ งการ
เพิ่มทุนเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทสาหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนหรือสาหรับการลงทุน ที่อาจเพิ่มขึน้ จากการขยายธุรกิจใน
อนาคต
3.

ผลกระทบทีม่ ตี ่อผู้ถอื หุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิม

3.1

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้น (Control Dilution)

3.1.1

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
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ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีท่ีผู้
ถือหุน้ เดิมทุกรายใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ครบทัง้ จานวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัท(Control
Dilution) แต่ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ เพิ่มทุนเลย บริษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิง้ ทาให้จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
(Control Dilution) แต่ในกรณี ท่ีผถู้ ือหุน้ เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่ี ตนมีอยู่เลยและผูถ้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิจองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครบทัง้
จานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัท (Control Dilution) ดังนี ้
=

จานวนหุน้ ที่เสนอขาย
.
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว+จานวนหุน้ ที่เสนอขาย

=

9,613,320
288,399,591 + 9,613,320

=

ร้อยละ 3.23

.

3.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสาคัญแสดง IP-W1
หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญครบตามจานวนที่ได้รบั สิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท(Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้
ถือหุน้ อื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้ นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี ้ (การ
คานวณผลกระทบด้านล่างนีอ้ ยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการ เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ ก่อนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 นัน้ มีผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวครบทัง้
จานวน )
=
จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
จานวนหุน้ ชาระแล้วหลังเสนอขาย RO + จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
โดยที่
=
=

=

จานวนหุน้ ชาระแล้วหลังเสนอขายRO = จานวนหุน้ ชาระแล้ว ณ ปัจจุบนั + จานวนหุน้ RO
288,399,591 + 9,613,320 = 298,012,911
19,226,640
.
298,012,911 + 19,226,640
ร้อยละ 6.06

3.1.3 การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ยังไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากยัง
ไม่ได้มีการกาหนดจานวนที่จะออกและเสนอขาย รวมทัง้ ยังไม่ได้มีการกาหนดลักษณะการจัดสรร
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3.2

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

3.2.1 การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ผลกระทบ
ต่อราคาหุน้ ของบริษัทขึน้ อยู่กับปริมาณการใช้ สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละราย หากผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัท แต่ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลย และผูถ้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่มี ีอยู่ และ/หรือจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนครบทัง้
จานวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคานวณผลกระทบ ได้ดงั นี ้
=

=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย– ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
21.19 – 21.15
21.19
ร้อยละ 0.18

โดยที่

ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้

=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้ว)+(ราคาเสนอขาย RO x จานวนหุน้ เสนอขายRO)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว+จานวนหุน้ ที่เสนอขายRO

=

( 21.19 x 288,399,591 )+ ( 20 x 9,613,320 )
288,399,591 + 9,613,320

=

21.15 บาทต่อหุน้

=

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทาการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 24 มิถนุ ายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564) (ข้อมูลจากSETSMART ของตลาด
หลักทรัพย์ ฯ) ซึง่ เท่ากับ 21.19 บาท
3.2.2 การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิ สาคัญแสดง IP-W1 หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มี
การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญครบตามจานวนที่ได้รบั สิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีท่ีผถู้ ือ
หุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผถู้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุน้ สูงสุด ดังนี ้ (การคานวณผลกระทบด้านล่าง นีอ้ ยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ ก่อนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 นัน้ โดยมีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิซือ้ หุน้ ซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวครบทัง้ จานวน)
=

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO – ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO
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=
=

21.15 – 21.38
21.15
ร้อยละ - 1-103 (ไม่มีผลกระทบด้านราคา)

โดยที่

ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และ มีการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1

=
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้วก่อน RO)+ (ราคาเสนอขาย RO x จานวนหุน้ เสนอขาย RO) + เงินที่ได้รบั จากการแปลงสภาพ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ IP-W1 หารด้วย จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วก่อ น RO+จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO+ จานวนหุน้ ที่เกิดจากการ ใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ IP-W1
=
=

(21.15 x 288,399,591) + (20 x 9,613,320) + 480,666,000
288,399,591 + 9,613,320 + 19,226,640
21.38

3.2.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ยังไม่สามารถคานวณได้
เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดราคาเสนอขาย
4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ ทุน

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิม่ ทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)เพื่อรองรับแผนการดาเนินธุรกิจ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น
รวมถึงรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป ( General Mandate )
4.1

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
บริษัทคาดว่าจะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) รวมทัง้ ได้รบั เงินจากการ
เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวให้แ ล้วเสร็จภายในเดือ น สิงหาคม 2546 โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้ร ับการจากการเพิ่มทุนดังกล่ าวไปใช้เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ กล่าวมาใน ข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งการลงทุนเพิ่มในธุรกิจต่างๆที่บริษัทได้กล่าวมา เป็ นธุรกิจที่ปัจจุบนั ทางบริษัทได้
ดาเนินการอยู่แล้วและสาหรับโรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟาร์มา(ประเทศไทย) จากัด ทางบริษัทฯได้บรรลุขอ้ ตกลงในการซือ้ ทรัพย์สิน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ แผนการใช้เงินดังกล่าวจึ งมีความเป็ นไปได้สูง สาหรับการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบ
สาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เนื่องจาก มีกาหนดระยะเวลา 2 ปี นบั แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ซึง่ เมื่อได้รบั เงินจากการแปลงสภาพแล้ว
บริษัทก็จะนาเงินที่ได้รบั การจาก การเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น
4.2

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน
บริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนดาเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้นคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในครัง้ นีม้ ีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือ หุ้ น
ทัง้ หมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้ นีไ้ ปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น
4.3
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ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครัง้ นีม้ ีผู้จองซือ้ เต็มบริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวน
ประมาณ 192.27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นภายใน ปี 2564 นอกจากนี ้ ในส่วนของการ
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญ
และสิทธิ IP-W1 เต็มจานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 480.67 ล้านบาท
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ของบริษัท
อันเนื่องจากการเพิม่ ทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่ วน (Rights Offering) และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในครัง้ นี ้ เป็ นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทาให้บริษัท
สามารถนาเงินที่ได้จากการเพิ่ม ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษั ท ในการสร้าง
รายได้ท่ีม่ นั คงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งพิงรายได้จากการ
ขายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว รวมทัง้ รายได้จากการรับจ้างการผลิตยาและรายได้จากธุรกิจอื่นๆตลอดจนโรงงานผลิตยาจะยังสามารถใช้
เป็ นสถานที่สาหรับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดความสม่าเสมอของกระแสเงินสด, เพิ่มความสามารถในการ
ทากาไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ ยังสามารถสร้างกระแสเงินสดและ กาไรอย่างต่อเนื่องในอนาคตส่งเสริมให้
บริษัทมีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ดีย่งิ ขึน้
4.4

คารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ ทุน
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายะสงค์ วัตถุประและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทารหรือละเว้นการกระทาการ
ใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บริษัทบริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ ได้ แต่
หากบริษัทไม่เรียกร้องค่า สินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ5ของหุน้ ที่จหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจะแจ้งให้ บริษัทด
เนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดเนินการตามที่ผถู้ ือหุน้ แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกร้อง ค่าเสียหายจากกรรมการคนดัง กล่าวแทน
บริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจกัดพ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนีห้ ากการกระท การหรือละ
เว้นกระทการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัด ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้ นเป็ นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบใน
การส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริษัทได้หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดเนิ นการดังกล่าวได้ซ่งึ หากบริษัทไม่ ดาเนินการตามที่ผู้ถือ หุน้ แจ้งภายใน1เดือ น นับแต่วนั ที่ได้ร ับแจ้ง ผูถ้ ือ หุน้
ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ฟ้อ งเรียกประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษั ทได้ต ามมาตรา89/18 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
5.

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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(ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนั ธ์)
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