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แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
บริษัท อนิเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 
 
ขา้พเจา้ บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  4/2564 เมื่อวันที่ 2 
มิถนุายน 2564 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทจากทนุจดทะเบียนเดิม 144,200,000 บาท เป็น 144,199,795.50 บาท โดยการตดัหุน้ท่ี
ยงัไมไ่ดอ้อกและเสนอขายจ านวน  409  หุน้ 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจาก 144,199,795.50  บาท เป็น 178,039,755 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 67,679,919 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ มลูคา่ที่ตราไว ้ รวม 

   
(บาทต่อหุน้) 

 
(บาท) 

 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค ์ หุน้สามญั 28,839,960 0.50 14,419,980.00 
ในการใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสทิธ์ิ  -  

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั 38,839,959 0.50 19,419,979.50 
(General Mandate) หุน้บรุมิสทิธ์ิ - - - 

กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปทกุขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 กรณีการเพิ่มทนุ
แบบGeneral Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
2.1  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งิน 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่น 9,613,320 30 : 1 20 รายละเอียดตาม โปรดพิจารณา 

การถือหุน้(Right Offering)    หมายเหต1ุ หมายเหต ุ1-6 
ประชาชน - - - - - 
บคุคลใดๆ (ระบ)ุ - - - - - 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ IP-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิม บรษัิทท่ีจองซือ้และคา่หุน้
สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้ 

19,226,640 1 : 2 ไมค่ิดมลูคา่  โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ6-7 
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หมายเหต ุ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน 2564 มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ครัง้ที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณาเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวนไม่เกิน 9,613,320  หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู่ (Right Offering)ในอตัราสว่นการจดัสรร 30 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 
หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 20 บาท ก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนพรอ้มใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 เป็นวนัที่ 21 กรกฎาคม 2564 และก าหนดวนัจองซือ้และ
ช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุในระหว่างวนัที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 
น. ในวนัท าการบรษัิท 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน 2564 มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ 
บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและ เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ส าเรจ็ลลุว่ง 

3. ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวไ้ด ้(Oversubscription ) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิม
ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทท่ีไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ 
 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้

สามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นในรอบแรกแลว้ บรษัิทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่
เหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ที่ไดร้บัการ
จัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บรษัิทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีจ านวนหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้  (Rights Offering) ใน
รอบแรกมากกวา่หรือเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่
จองซือ้เกินกวา่สทิธิและช าระคา่จองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ข) ในกรณีที่มีจ านวนหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกนอ้ยกวา่จ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกิน
กวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายโดยน าสดัสว่นการถือเดิมของผูท้ี่จองซือ้

เกินกว่าสิทธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร
ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจอง
ซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ ข. (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะ
รายและยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้
เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สทิธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ทีผู่ ้
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ถือหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นี ้
จนกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 
4.  การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิไมว่่ากรณีใดจะตอ้งไมท่ าใหผู้ถื้อหุน้รายใด (รวมถึงบคุคล

ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้
รายดงักลา่วถือหุน้ของบรษัิทในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบครองกิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แตผู่ถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ทัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ 12/2554 หรอื 

(ข) ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 

อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้(Rights Offering) 
และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ใหด้  าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทโดยการตดั
หุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีคงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 
 

5. ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering)
ในครัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจ ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้าม
สมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights 
Offering) ส าเรจ็ลลุว่ง โดยอ านาจดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 
(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นการ

ถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 
ทัง้นี ้บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทรายใด หากการด าเนินการดงักลา่วจะ
ท าปฏิบตัิผิดกฎหมายหรอืระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือหลาย 
ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรอืรายละเอียดในการจดัสรรและ
การ เสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลีย่นแปลงวนัก าหนดสทิธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาตการขอผ่อนผนัหนงัสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามัญ เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหนา้ที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 
และด าเนินการใด จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ 
เป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์
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6. การด าเนินการของบรษัิท กรณีที่มีเศษของหุน้ 
(1) ในกรณีที่มีเศษของหุน้ท่ีเกิดจากการจดัสรรหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นซึง่ถืออยูแ่ตล่ะราย ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักลา่ว

ทิง้ 
(2) ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 หากมีเศษของหุน้สามญั

จากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 ของผูถื้อหุน้แตล่ะราย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นท่ีเหลอื
ทิง้ทัง้จ านวน 

 

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน 2564 มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจารณา มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บั
การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนด แกไ้ขเพิ่มเ ติม 
และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอ านาจในการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราใชส้ิทธิและราคาใชส้ทิธิตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิ รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการใหข้อ้มลูและการยื่นหลกัฐานต่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ดว้ย 

 

2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่ ประเภทหลกัทรัพย ์
 

จ านวนหุน้ ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว1/ หมายเหตุ 
   

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 10,000,000 ไมเ่กินรอ้ยละ30 โปรดพิจารณา 
 หุน้บรุมิสทิธิ - ของทนุช าระแลว้ หมายเหต1ุ-5 

ประชาชน หุน้สามญั  ไมเ่กินรอ้ยละ20  
 หุน้บรุมิสทิธิ - ของทนุช าระแลว้  

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 28,839,959 ไมเ่กินรอ้ยละ10 โปรดพิจารณา 
 หุน้บรุมิสทิธิ - ของทนุช าระแลว้ หมายเหต1ุ-5 

1/ รอ้ยละตอ่ทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพิ่มทนุแบบGeneral Mandate 
 

หมายเหต:ุ 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  4/2564 เมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน 2564 มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้เพื่อพิจารณา มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บั
การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้
(1) พิจารณาก าหนด แกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั

เฉพาะวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ระยะเวลาเสนอขาย การช าระคา่หุน้ และการ
ก าหนดขอ้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นตน้ 
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(2) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดที่จ  า เป็นและ
เก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบค าขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่
เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ  รวมถึงมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

2. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เ ก่ียวโย งกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 

3. ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเสนอขาย
จะไม่ต ่ากว่าราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนัแตไ่มเ่กิน
สบิหา้วนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

4. ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ขา้งตน้แลว้ ทนุช าระแลว้ของบริษัทในสว่นที่เพิ่ม
เท่ากบั 13.47 % ซึ่งไม่ตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี
บริษัทจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่ภายใตก้ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุ ม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน  

5. ในกรณีที่มีเศษหุน้ท่ีเหลอืจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป ( General Mandate ) ในครัง้นีบ้รษัิทจะ
ด าเนินการปัดเศษหุน้ทิง้ทัง้จ านวน 

 

3.        ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/ 2564 คือ วนัพธุที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00  น. โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้
ที่มีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  (Record Date) ในวนัท่ี 16 มิถนุายน 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถา้มี) 
4.1 บริษัทจะตอ้งขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณิชย ์
4.2 บรษัิทจะตอ้งขออนญุาตจากตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุ, ใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 และ

หุน้สามญัที่ไดจ้ากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
5.1 ส าหรบัเงินทุนที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Right Offering)  
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(1) เพื่อเป็นฐานเงินทุนใหก้บั บริษัทโมเดิรน์ ฟารม์า จ ากัด เพิ่มเติมในการลงทนุก่อสรา้งและขยายเครื่องมือ 
เครือ่งจกัร โรงงานเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจใหค้รบวงจรตลอดจนใหค้รอบคลมุการขยายการด าเนินธุรกิจ
ในการรบัจา้งการผลติยา และผลติยาเพื่อขาย ประมาณ 30 ลา้นบาท 

(2)  เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้ทรพัยส์ิน โรงงาน วตัถุดิบ สินคา้คงเหลือตลอดจนระบบปฎิบตัิการของ
โรงงานผลติยาของบรษัิท เทวา ฟารม์า (ประเทศไทย) จ ากดั ประมาณ 100 ลา้นบาท 

(3) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุและเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัธุรกิจผลติภณัฑใ์หม ่เช่น กญัชงและกญัชา เป็นตน้ ประมาณ 
10 ลา้นบาท 

(4) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเขา้ซือ้กิจการเพื่อขยายช่องทางการจ าหน่าย เพื่ อท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้ 
ประมาณ 32 ลา้นบาท 

(5) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท  ประมาณ 10 ลา้นบาท 
(6) เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษัิท ประมาณ 10 ลา้นบาท 

 

5.2 ส าหรบัเงินทนุท่ีไดร้บัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(1)  เป็นแหลง่เงินทนุในการเขา้ซือ้กิจการใหม่ที่เก่ียวเนื่องและต่อยอดใหก้ับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายไดย้อดขายและ

ก าไร เช่น ธุรกิจที่เก่ียวกบัปศสุตัว ์ธุรกิจผลติอาหารสตัว ์เป็นตน้ ประมาณ 400 ลา้นบาท 
(2) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท ประมาณ 40 ลา้นบาท 
(3) เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษัิท ประมาณ 40 ลา้นบาท 

 

5.3 ส าหรบัเงินทนุท่ีจะไดร้บัจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(1) เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบรษัิทส าหรบัการลงทนุหรอืขยายธุรกิจใหท้นัตอ่ความตอ้งการและ สภาวะการณ์ 
(2) เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัความตอ้งการใชเ้งินทนุหมนุเวียนที่อาจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจ 
(3) เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษัิท 

อนึ่ง วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทนุตามขอ้ 5.1 (2) ทางบริษัทไดจ้ดัสรรเงินเพิ่มทนุจ านวน 100 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการ
ซือ้ทรพัยส์ินตามรายงานการไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยต์ามที่ทางบรษัิทไดร้ายงานตลาดหลกัทรพัยฯ์  ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 8  
กุมภาพนัธ์ 2564 ส่วนเงินที่จะซือ้ทรพัยส์ินส่วนที่เหลือทางบริษัทก็จะจดัสรรจากเงินทุนหมุนเวียนตลอดจนพิจารณาการใช้
สนิเช่ือจากสถาบนัการเงินตอ่ไป 

ทัง้นี ้วตัถปุระสงคต์า่งๆที่กลา่วมาขา้งตน้ยงัมีความไมแ่น่นอนรวมถึงการใชเ้งินทนุดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
ซึ่งขึน้อยู่กบัความสามารถในการระดมทนุของบริษัทตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดและความจ าเป็นในแต่ละสถานการณ์
ตา่ง ๆ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได ้อยา่งไรก็ตามก่อนท่ีบรษัิทจะตกลงและท ารายการใด ๆ ทางบรษัิทก็จะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
และระเบียบของทาง กลต. และ ตลท.ที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั เช่น หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันรวมถึง
หลกัเกณฑก์ารไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ 

 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1 ส าหรบัเงินทุนที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Right Offering)  
(1) เพื่อใหบ้รษัิทมีเงินลงทนุเพิ่มเติมส าหรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท 
(2) เพื่อใหบ้รษัิทมีสภาพคลอ่งในการด าเนินกิจการ 
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(3) น าไปช าระคืนเงินกูย้ืม เพื่อท าใหอ้ตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุดีขึน้ คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ลดลง 
 

6.2 ส าหรบัเงินทนุท่ีไดร้บัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(1) เพื่อใหบ้ริษัทมีเงินลงทนุเพิ่มเติมส าหรบัการขยายธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและตอ่ยอดใหก้บัธุรกิจของบรษัิทซึง่จะ

ท าใหบ้รษัิทมีการขยายฐานรายไดแ้ละยอดขายที่เพิ่มขึน้  
(2) เป็นการส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือสินคา้ในปัจจุบันของบริษัทให้ครบวงจรเพิ่มมากขึน้ ท าให้

ยอดขายของบรษัิทเพิ่มขึน้ 
(3) เป็นการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทจากเดิมที่เคยพึง่พาธุรกิจเดิมอยู่ 
(4) ในอนาคตหากบรษัิทท่ีเขา้ไปลงทนุ มีผลประกอบการท่ีดี ยงัสามารถ Spin Off บรษัิทเขา้ตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้

IP ก็จะไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากสว่นเพิ่มมลูคา่หุน้อีกดว้ย 
 

6.3 ส าหรบัเงินทนุท่ีจะไดร้บัจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(1) ความคลอ่งตวั รวดเรว็ในการระดมทนุ 
(2) ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินการในการขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ได้ 4-10 สปัดาห ์เนื่องจากไม่ตอ้ง 

จดัประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิเพิ่มทนุ 
(3) ลดภาระคา่ใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิเพิ่มทนุทกุครัง้ที่ตอ้งการระดมทนุ 
(4) เพิ่มทางเลอืกในการระดมทนุ 

 

7. ประโยชนท์ีผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บรษัิทจะน าเงินทนุท่ีไดไ้ปขยายการลงทนุในธุรกิจที่บรษัิทมีอยูเ่ดิมและการขยายไปสูธุ่รกิจอื่นๆ ที่ก่อใหเ้กิดการขยาย

ฐานรายไดข้องการด าเนินธุรกิจ ทัง้ยงัเป็นเงินทนุหมนุเวียนและช าระหนีเ้งินกูย้ืมซึง่จะท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้ง
รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้
และก าไรท่ีเพิ่มมากขึน้ในดา้นของเงินปันผลและก าไรจากราคาหุน้ของบรษัิทท่ีเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการ 
 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ าเป็นสาหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ 
เพิ่มทุน 
- ไมม่ี – 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดับ การด าเนินการ ก าหนดการ 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่  4/2564 วนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้(Record Date)เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
วนัท่ี 16 มถินุายน 2564 

3 วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 
4 วันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรและเสนอขายพรอ้ม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 
วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 

5 วนัจองซือ้และช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ วนัท่ี 9 สงิหาคม 2564 ถึง  
วนัท่ี 13 สงิหาคม 2564 
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บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
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