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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 

 
ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2564 ของบรษิัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 ไดมี้
มตอินมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 33,839,959.50 บาท จากทนุจดทะเบียน จ านวน 144,199,795.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 178,039,755 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 67,679,919 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบั (1) การ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (2) เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) และ (3) เพ่ือรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 : แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4) และสารสนเทศ
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุฉบบันี ้
 
1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ 
1.1 จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 9,613,320 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถือ
อยู่(Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 30 หุน้สามญัเดมิตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขาย หุน้ละ 20 บาท โดยก าหนดใหว้นั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนพรอ้มใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวนัท่ี 21 
กรกฎาคม 2564 และ ก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้น สามญัเพิ่มทนุในระหว่างวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ในวนัท าการบรษิัท 

ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวไ้ด ้( Oversubscription ) โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้
เกินกวา่สิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิก็ตอ่เม่ือมีหุน้เหลือจากจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทท่ีไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้น
ทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้(Rights Offering) ในครัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุน้
สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนในรอบแรกแลว้ บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักล่าว
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดมิในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อ
หุน้เดมิท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทรายละเอียด ดงันี ้

 
(ก) ในกรณีท่ีมีจ านวนหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่า
หรือเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระคา่จองซือ้หุน้
ดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 
(ข) ในกรณีท่ีมีจ านวนหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกนอ้ยกว่า
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดมิจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บรษิัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือเดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรรในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ให้
ปัดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ  านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ ข. (1) ใหท้  าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายและยงั
ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้
ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้นีจ้นกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 



 
 

 

 

27 
 
 

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบริษัทท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท  าใหผู้ถื้อหุน้รายใด (รวมถงึบคุคลตามมาตรา 258 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้รายดงักล่าวถือหุน้ของบริษัทในลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ (Tender Offer) ตามที่ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พ่ือครอบครองกิจการ (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดังกล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค  าเสนอซือ้หลักทรพัย์ทัง้หมดของกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ี 
12/2554 หรือ 

(ข) ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 
อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใหด้  าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีคงเหลือจาก
การเสนอขายทิง้ 
 

ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้  (Rights Offering) ในครัง้นี ้
ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จาก 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพ่ือใหก้ารออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ส าเร็จลุล่วง โดยอ านาจดงักล่าว
รวมถงึแตไ่ม่จ  ากดัเพียง 
(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้เพ่ือให้

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทัง้นี ้บริษัทอาจสงวนสิทธิ
ไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้บริษัทรายใด หากการด าเนินการดังกล่าวจะท าใหบ้ริษัทปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียวทัง้จ  านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการ
เสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอ่ืน ๆ เช่น 
เปล่ียนแปลงวนัก าหนดสิทธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่
รวมถึงการติดต่อและการย่ืนเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 
อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิในการจองซือ้หุน้และไดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ ไดร้บัการอนุมตัิจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
1.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 19,226,640 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ IP-W1 เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัใหม่ต่อ 2 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ IP-W1 โดยไม่คดิมลูคา่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี 
อตัราการใชส้ิทธิ  : 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 1 หุน้ 
ราคาใชส้ิทธิ  : 25 บาท ตอ่หุน้ 
ระยะเวลาการใชส้ิทธิ :  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดท้กุ ๆ วนัท าการสดุทา้ย 

ของบรษิัททกุ ๆ ไตรมาส ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง สิทธิ (“วนัใชส้ิทธิ”) และวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย
จะตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย”)  
ดงันัน้ หากวนัใชส้ิทธิหรือวนัใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ใหเ้ล่ือนวนัใชส้ิทธิ
ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ิทธิดงักล่าว  
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชส้ิทธิหรือไม่ไดใ้ชส้ิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือน าไปใชส้ิทธิไดใ้น
วนัใชส้ิทธิครัง้ต่อไปตลอดอายุใบส าคญัแสดงสิทธิแต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ
แลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ ท่ีไม่ถกูใชส้ิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

บรษิัทจะท าการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ IP-W1 ปรากฎใน สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 3 : สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทครัง้ท่ี 1 (“IP ครัง้
ท่ี-W1”)  
อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้  
 
1.3 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 38,839,959 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่เป็น จ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินรอ้ยละ 3.47 
ของทนุช าระแลว้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) หรือ 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 28,839,959 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คดิเป็นไม่เกินรอ้ยละ10 ของ
ทนุช าระแลว้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้

(1) พิจารณาก าหนด แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ  ากดัเฉพาะวนั
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่ มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น และการก าหนด
ขอ้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว เป็นตน้ 

(2) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด  าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ือง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบค าขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว
ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และการน า
หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ รวมถึงมีอ  านาจในการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  
ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.  2551 และประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตักิารของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
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นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ดงักล่าว ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคา
ต ่าตามที่ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขายจะไม่ต  ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า
เจ็ดวนัท าการตดิตอ่กนัแตไ่ม่เกินสิบหา้วนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามท่ีระบุไวใ้นขอ้1 หรือขอ้ 2  ขา้งตน้แลว้ ทนุช าระแลว้ของบรษิัทใน
ส่วนท่ีเพิ่มเท่ากบั 13.47 % ซึ่งไม่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะตอ้งด  าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจัด
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีภายใตก้ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหมี้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถงึก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ในครัง้นีป้รากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F 53-4 ) ตามสิ่งทีส่งมาดว้ย 1 

 
2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นเพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ  

ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดท่ีบริษัทออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีอยู่  (Rights Offering) ในครัง้นีมี้
ผูจ้องซือ้เตม็จ านวน บรษิัทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวน ประมาณ 192.27 ลา้นบาท โดยบรษิัทมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทุนใน
ครัง้นีไ้ปใชเ้พ่ือ 

(1) เป็นแหล่งเงินทนุใหก้บั บริษัท โมเดิรน์ ฟารม์า จ ากดั เพิ่มเติมในการลงทนุก่อสรา้งและขยายเครื่องมือ เครื่องจกัร โรงงาน
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินธุรกิจใหค้รบวงจรตลอดจนใหค้รอบคลุมการขยายการด าเนินธุรกิจในการรบัจา้งการผลิตยา และ
ผลิตยาเพ่ือขาย 

(2)  ใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุในการซือ้ทรพัยส์ิน โรงงาน วตัถดุบิ สินคา้คงเหลือตลอดจนระบบปฎิบตักิารของโรงงานผลิตยาของ 
บรษิัท เทวา ฟารม์า (ประเทศไทย) จ ากดั  

(3) ใชเ้ป็นเงินทนุและเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัธุรกิจผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น กญัชงและกญัชา เป็นตน้  
(4) ใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุในการเขา้ซือ้กิจการเพ่ือขยายช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้ 
(5) ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท 
(6) ช าระคืนเงินกูยื้มของบรษิัท 
 

ส าหรบัในส่วนของการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการใชส้ิทธิในการซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทนุ ไดเ้ป็นจ านวนประมาณ  480.67 ลา้นบาท โดยบริษัทมี
แผนท่ีจะน าเงินท่ีไดร้บัดงักล่าวเพ่ือเขา้ซือ้กิจการใหม่ที่เก่ียวเน่ืองและตอ่ยอดใหก้บัธุรกิจเดิมของบริษัทเพ่ือเพิ่มรายไดย้อดขายและก าไรในการ
รองรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเตมิในอนาคตรวมทัง้ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนและช าระหนีเ้งินกูยื้มของบรษิัท 
นอกจากนี ้ในส่วนของการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) นัน้ เป็นทางเลือกในการ
ระดมทนุท่ีมีความคล่องตวัและรวดเรว็ สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาใน การด าเนินการเพ่ือขออนมุตัิเพิ่มทนุจากผูถื้อหุน้ทกุครัง้ที่ตอ้งการ
เพิ่มทุนเพ่ือเตรียมความพรอ้มของบริษัทส าหรบัความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียนหรือส าหรบัการลงทุนท่ีอาจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจใน
อนาคต 
 
3. ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถอืหุ้นเดมิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ 
 
3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 
 
3.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 
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ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีท่ีผู้
ถือหุน้เดิมทกุรายใชส้ิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสิทธิท่ีมีอยู่ครบทัง้จ  านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัท(Control 
Dilution) แตใ่นกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทกุรายไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุเลย บรษิัทจะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายทิง้ ท  าใหจ้  านวนหุน้ท่ีช  าระแลว้ไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัท
(Control  Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เลือกท่ีจะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลยและผูถื้อหุน้อ่ืนใชส้ิทธิจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือ จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครบทัง้
จ  านวน จะเกดิผลกระทบตอ่สิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บรษิัท (Control Dilution) ดงันี ้
 
=                 จ  านวนหุน้ท่ีเสนอขาย            .  
 จ านวนหุน้ท่ีช  าระแลว้+จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 
 
=                 9,613,320                        . 

 288,399,591  +  9,613,320 
 
= รอ้ยละ 3.23 
 
3.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน เพือ่รองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิส าคัญแสดง IP-W1 
หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนท่ีไดร้บัสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ
การออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท(Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผู ้
ถือหุน้อ่ืนใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ  านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดงันี ้(การ
ค านวณผลกระทบดา้นล่างนีอ้ยู่ภายใตส้มมติฐานว่าการ เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  IP-W1 นัน้มีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวครบทัง้
จ  านวน ) 
= จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขาย RO + จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
 
โดยท่ี จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขายRO = จ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ ปัจจบุนั + จ านวนหุน้ RO 
= 288,399,591 + 9,613,320 =  298,012,911 
 
=               19,226,640               . 
    298,012,911 + 19,226,640 
 
= รอ้ยละ 6.06 
 
3.1.3 การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพ่ือรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ยงัไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากยงั
ไม่ไดมี้การก าหนดจ านวนท่ีจะออกและเสนอขาย รวมทัง้ยงัไม่ไดมี้การก าหนดลกัษณะการจดัสรร 
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3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
 
3.2.1 การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ผลกระทบ
ต่อราคาหุน้ของบริษัทขึน้อยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมแต่ละราย หากผูถื้อหุน้เดิมทุกรายไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุน
ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ของบรษิัท แตใ่นกรณีท่ีผูถื้อหุน้เลือกท่ีจะไม่ใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามัญตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลย และผูถื้อหุน้อ่ืนใชส้ิทธิจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุตามสิทธิท่ีมีอยู่ และ/หรือจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครบทัง้
จ  านวน จะมีผลกระทบตอ่ราคาโดยสามารถค านวณผลกระทบ ไดด้งันี ้
 
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย– ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
  ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 21.19 – 21.15  
       21.19 
= รอ้ยละ  0.18 
 
โดยท่ี ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ 
 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้)+(ราคาเสนอขาย RO x จ านวนหุน้เสนอขายRO) 

จ านวนหุน้ท่ีช  าระแลว้+จานวนหุน้ท่ีเสนอขายRO 
 
= ( 21.19  x 288,399,591 )+ ( 20 x 9,613,320 ) 
  288,399,591 + 9,613,320 
 
= 21.15  บาทตอ่หุน้ 
 
หมายเหต:ุ ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของบริษัทยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่ 4/2564  เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 (กล่าวคือ ระหวา่งวนัท่ี 24 มถินุายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564) (ขอ้มลูจากSETSMART ของตลาด
หลกัทรพัย ์ฯ) ซึง่เทา่กบั 21.19  บาท 
 
3.2.2 การออกหุน้สามญัเพิ่มทุน เพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสิทธิส าคญัแสดง IP-W1 หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 มี
การใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนท่ีไดร้บัสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้(Price Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อ
หุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพและมีผูถื้อหุน้อ่ืนใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ  านวน จะเกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาด
ของหุน้สงูสดุ ดงันี ้(การค านวณผลกระทบดา้นล่าง นีอ้ยู่ภายใตส้มมตฐิานวา่การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 นัน้ โดยมีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิซือ้หุน้ซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวครบทัง้จ  านวน) 
 
= ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย RO – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย RO และการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย RO 
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= 21.15 – 21.38  
         21.15 
= รอ้ยละ  - 1-103  (ไม่มีผลกระทบดา้นราคา) 
 
โดยท่ี ราคาตลาดหลงัเสนอขาย RO และ มีการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้ก่อน RO)+ (ราคาเสนอขาย RO x จ านวนหุน้เสนอขาย RO) + เงินท่ีไดร้บัจากการแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IP-W1  หารดว้ย  จ านวนหุน้ท่ีช  าระแล้วก่อน RO+จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO+ จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการ ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญั 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 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ยังไม่สามารถค านวณได้ 
เน่ืองจากยังไม่มีการก าหนดราคาเสนอขาย 
 
4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ทุน 
 
4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)เพ่ือรองรบัแผนการด าเนินธุรกิจ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้
รวมถงึรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 และเพ่ือรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป ( General Mandate ) 
 
4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

บรษิัทคาดวา่จะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) รวมทัง้ไดร้บัเงินจากการ
เสนอขายหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือน  สิงหาคม 2546 โดยบริษัทจะน าเงินท่ีไดร้ับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพ่ือ
วตัถุประสงคต์ามรายละเอียดท่ีกล่าวมาใน ขอ้ 2 ขา้งตน้ ซึ่งการลงทนุเพิ่มในธุรกิจต่างๆท่ีบริษัทไดก้ล่าวมา เป็นธุรกิจท่ีปัจจุบนัทางบริษัทได้
ด  าเนินการอยู่แลว้และส าหรบัโรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟารม์า(ประเทศไทย) จ ากัด ทางบริษัทฯไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการซือ้ทรพัยส์ิน
ดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ แผนการใชเ้งินดงักล่าวจึงมีความเป็นไปไดสู้ง ส  าหรบัการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบ 
ส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 เน่ืองจาก มีก าหนดระยะเวลา 2 ปีนบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ซึง่เม่ือไดร้บัเงินจากการแปลงสภาพแลว้
บรษิัทก็จะน าเงินท่ีไดร้บัการจาก การเพิ่มทนุดงักล่าวไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 
 
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการ รวมท้ังความ

เพยีงพอของแหล่งเงนิทุน  
บรษิัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทนุเพิ่มเตมิเพ่ือรองรบัแผนด าเนินธุรกิจของบริษัทตามวตัถุประสงคข์า้งตน้คณะกรรมการบริษัทมี

ความเหน็ว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ หุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรบั
การใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในครัง้นีมี้ความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
ทัง้หมด เน่ืองจากบรษิัทมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุครัง้นีไ้ปเพ่ือวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดท่ีบริษัทออกและเสนอขายในครัง้นีมี้ผู้จองซือ้เต็มบริษัทจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวน
ประมาณ 192.27  ลา้นบาท ซึ่งบริษัทมีแผนท่ีจะใชเ้งินตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ภายใน ปี 2564 นอกจากนี ้ในส่วนของการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญั
และสิทธิ IP-W1 เตม็จ านวน บรษิัทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ  480.67 ลา้นบาท 

 
4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ของบริษัท

อันเน่ืองจากการเพิม่ทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ  
คณะกรรมการบรษิัทมีความเหน็วา่ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน (Rights Offering) และเพ่ือ 

รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ในครัง้นี ้เป็นการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะท าใหบ้ริษัท
สามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคต์ามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อบริษัท ในการสรา้ง
รายไดท่ี้มั่นคงใหแ้ก่บริษัทและลดตน้ทนุในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีการขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพิงรายไดจ้ากการ
ขายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว รวมทัง้รายไดจ้ากการรบัจา้งการผลิตยาและรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆตลอดจนโรงงานผลิตยาจะยงัสามารถใช้
เป็นสถานท่ีส าหรบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆในอนาคต ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความสม ่าเสมอของกระแสเงินสด, เพิ่มความสามารถในการ
ท าก าไร โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบรษิัท อีกทัง้ยงัสามารถสรา้งกระแสเงินสดและ ก าไรอย่างต่อเน่ืองในอนาคตส่งเสริมให้
บรษิัทมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีดียิ่งขึน้ 
 
5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ทุน  

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายะสงค ์วตัถุประและขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องท่ี เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระทารหรือละเวน้การกระท าการ
ใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าวและก่อใหเ้กิด ความเสียหายแก่บริษัทบริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่
หากบรษิัทไม่เรียกรอ้งคา่ สินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ5ของหุน้ท่ีจหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ให ้บรษิัทด
เนินการเรียกรอ้งได ้และหากบรษิัทไม่ดเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้ง คา่เสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทน
บริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจกดัพ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนีห้ากการกระท การหรือละ
เวน้กระทการใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัหินา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมตท่ีิประชุมผู้
ถือหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุนั้นเป็นเหตใุหก้รรมการรบัผิดชอบใน
การส่งคืนประโยชนด์งักล่าวแก่บรษิัทไดห้รือผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบริษัทจะแจ้งใหบ้ริษัทดเนินการดงักล่าวไดซ้ึ่งหากบริษัทไม่ด  าเนินการตามท่ีผู้ถือหุน้แจง้ภายใน1เดือน นับแต่วนัท่ีไดร้ับแจง้ ผูถื้อหุน้
ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดต้ามมาตรา89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยพ์.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

 
บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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