สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
วันที่ 2 มิถุนายน 2564
ข้าพเจ้า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2
มิถนุ ายน 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.
การลดทุนและการเพิ่มทุน
1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 144,200,000 บาท เป็ น 144,199,795.50 บาท โดยการตัดหุน้ ที่
ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจานวน 409 หุน้
1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 144,199,795.50 บาท เป็ น 178,039,755 บาท โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 67,679,919
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
จานวนหุน้
มูลค่าที่ตราไว้
ประเภทหุน้
รวม
(บาทต่อหุน้ )
(บาท)
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ์

28,839,960

0.50
-

14,419,980.00

หุน้ สามัญ
38,839,959
0.50
19,419,979.50
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)
หุน้ บุรมิ สิทธิ์
กรณีการเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 กรณีการเพิ่มทุน
แบบGeneral Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน
จัดสรรให้แก่

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
9,613,320
30 : 1

จานวนหุ้น

ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Offering)
ประชาชน
บุคคลใดๆ (ระบุ)
เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสาคัญ 19,226,640
แสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิม บริษัทที่จองซือ้ และค่าหุน้
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้

1:2
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ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้
หมายเหตุ
ต่อหุ้น และชาระเงินค่าหุน้
20
รายละเอียดตาม โปรดพิจารณา
หมายเหตุ1
หมายเหตุ 1-6
ไม่คิดมูลค่า
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ 6-7

หมายเหตุ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2564 มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 1/ 2564 เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 9,613,320 หุน้ ให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)ในอัตราส่วนการจัดสรร 30 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1
หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 20 บาท กาหนดให้วนั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เป็ นวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และกาหนดวันจองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00
น. ในวันทาการบริษัท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2564 มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและ เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) สาเร็จลุลว่ ง
3. ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ได้ (Oversubscription ) โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ นี ้ ในกรณีที่มีหนุ้
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การ
จัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่มีจานวนหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีจานวนหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
รอบแรกน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกิน
กว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถื อหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการถือเดิมของผูท้ ี่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รบั จัดสรร
ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจอง
ซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ข. (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือจะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมี
สิทธิที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ู้
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ถือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี ้
จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร
4. การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ รายใด (รวมถึงบุคคล
ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูถ้ ือหุน้
รายดังกล่าวถือหุน้ ของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการในการเข้าถื อหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบครองกิจการ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผถู้ ื อหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ 12/2554 หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัด
หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
5. ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในครัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้า หน้าที่บริหารมีอานาจ ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตาม
สมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) สาเร็จลุลว่ ง โดยอานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
ทัง้ นี ้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทรายใด หากการดาเนินการดังกล่าวจะ
ทาปฏิบตั ิผิดกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
(ข) ก าหนดหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง วิ ธี ก ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน เช่ น จัด สรรในคราวเดีย วทัง้ จานวน หรือ หลาย
ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและ
การ เสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลีย่ นแปลงวันกาหนดสิทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญ เพิ่ม ทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
และดาเนินการใด จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ได้ทกุ ประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ
เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
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6. การดาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน้
(1) ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ที่เกิดจากการจัดสรรหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนซึง่ ถืออยูแ่ ต่ละราย ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าว
ทิง้
(2) ในการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 หากมีเศษของหุน้ สามัญ
จากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษหุน้ ส่วนที่เหลือ
ทิง้ ทัง้ จานวน
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2564 มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณา มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั
การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนด แก้ไขเพิ่มเ ติม
และเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอานาจในการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราใช้สิทธิและราคาใช้สทิ ธิตาม
ข้อกาหนดสิทธิ รวมทัง้ มีอานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้ขอ้ มูลและการยื่นหลักฐานต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย
2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ประเภทหลักทรัพย์

จานวนหุน้

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว1/

หมายเหตุ

ผูถ้ ือหุน้ เดิม

หุน้ สามัญ
10,000,000
ไม่เกินร้อยละ30
โปรดพิจารณา
หุน้ บุรมิ สิทธิ
ของทุนชาระแล้ว
หมายเหตุ1-5
ประชาชน
หุน้ สามัญ
ไม่เกินร้อยละ20
หุน้ บุรมิ สิทธิ
ของทุนชาระแล้ว
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
28,839,959
ไม่เกินร้อยละ10
โปรดพิจารณา
หุน้ บุรมิ สิทธิ
ของทุนชาระแล้ว
หมายเหตุ1-5
1/ ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบGeneral Mandate
หมายเหตุ:
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2564 มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณา มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั
การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดและเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี ้
(1) พิจารณากาหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชาระค่าหุน้ และการ
กาหนดข้อกาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็ นต้น
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2.

3.

4.

5.
3.

(2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกากับดูแ ลที่
เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ รวมถึงมีอานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ใหม่ดัง กล่า วจะต้อ งไม่ เ ป็ น การเสนอขายให้แ ก่ บุค คลที่ เ กี่ ย วโย งกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546
ราคาที่เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็ นราคาต่าตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ ง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด โดยราคาเสนอขาย
จะไม่ต่ากว่าราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน
สิบห้าวันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือข้อ 2 ข้างต้นแล้ว ทุนชาระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่ม
เท่ากับ 13.47 % ซึ่งไม่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
บริษัทจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นีแ้ ล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ในกรณีที่มีเศษหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป ( General Mandate ) ในครัง้ นีบ้ ริษัทจะ
ดาเนินการปั ดเศษหุน้ ทิง้ ทัง้ จานวน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/ 2564 คือ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มิถนุ ายน 2564

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่ นไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 บริษัทจะต้องขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุน, ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และ
หุน้ สามัญที่ได้จากการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
4.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 สาหรับเงิ นทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering)
5.
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(1) เพื่อเป็ นฐานเงินทุนให้กบั บริษัทโมเดิรน์ ฟาร์มา จากัด เพิ่มเติมในการลงทุนก่อสร้างและขยายเครื่องมือ
เครือ่ งจักร โรงงานเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจให้ครบวงจรตลอดจนให้ครอบคลุมการขยายการดาเนินธุรกิจ
ในการรับจ้างการผลิตยา และผลิตยาเพื่อขาย ประมาณ 30 ล้านบาท
(2) เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการซือ้ ทรัพย์สิน โรงงาน วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือตลอดจนระบบปฎิบตั ิการของ
โรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด ประมาณ 100 ล้านบาท
(3) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กัญชงและกัญชา เป็ นต้น ประมาณ
10 ล้านบาท
(4) เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงิ นทุนในการเข้าซือ้ กิ จการเพื่อขยายช่องทางการจาหน่าย เพื่ อทาให้ยอดขายเพิ่มขึน้
ประมาณ 32 ล้านบาท
(5) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประมาณ 10 ล้านบาท
(6) เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท ประมาณ 10 ล้านบาท
5.2 สาหรับเงินทุนที่ได้รบั จากการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(1) เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซือ้ กิจการใหม่ที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ยอดขายและ
กาไร เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปศุสตั ว์ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ เป็ นต้น ประมาณ 400 ล้านบาท
(2) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประมาณ 40 ล้านบาท
(3) เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท ประมาณ 40 ล้านบาท
5.3 สาหรับเงินทุนที่จะได้รบั จากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
(1) เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทสาหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจให้ทนั ต่อความต้องการและ สภาวะการณ์
(2) เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึน้ จากการขยายธุรกิจ
(3) เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท
อนึ่ง วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามข้อ 5.1 (2) ทางบริษัทได้จดั สรรเงินเพิ่มทุนจานวน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการ
ซือ้ ทรัพย์สินตามรายงานการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามที่ทางบริษัทได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนเงินที่จะซือ้ ทรัพย์สินส่วนที่เหลือทางบริษัทก็จะจัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียนตลอดจนพิจารณาการใช้
สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อไป
ทัง้ นี ้ วัตถุประสงค์ตา่ งๆที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ซึ่งขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการระดมทุนของบริษัทตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจาเป็ นในแต่ละสถานการณ์
ต่าง ๆ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ อย่างไรก็ ตามก่อนที่บริษัทจะตกลงและทารายการใด ๆ ทางบริษัทก็จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และระเบียบของทาง กลต. และ ตลท.ที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน รวมถึ ง
หลักเกณฑ์การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น
ประโยชน์ท่บี ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 สาหรับเงิ นทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering)
(1) เพื่อให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มเติมสาหรับการขยายธุรกิจของบริษัท
(2) เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดาเนินกิจการ
6.
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(3) นาไปชาระคืนเงินกูย้ ืม เพื่อทาให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนดีขนึ ้ ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ลดลง
6.2 สาหรับเงินทุนที่ได้รบั จากการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(1) เพื่อให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มเติมสาหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้กบั ธุรกิจของบริษัทซึง่ จะ
ทาให้บริษัทมีการขยายฐานรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึน้
(2) เป็ นการส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือ สินค้าในปั จจุบัน ของบริษั ทให้ครบวงจรเพิ่มมากขึน้ ทาให้
ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึน้
(3) เป็ นการกระจายความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจของบริษัทจากเดิมที่เคยพึง่ พาธุรกิจเดิมอยู่
(4) ในอนาคตหากบริษัทที่เข้าไปลงทุน มีผลประกอบการที่ดี ยังสามารถ Spin Off บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้
IP ก็จะได้รบั ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ จากส่วนเพิ่มมูลค่าหุน้ อีกด้วย
6.3 สาหรับเงินทุนที่จะได้รบั จากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
(1) ความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน
(2) ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนินการในการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ได้ 4-10 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ตอ้ ง
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิเพิ่มทุน
(3) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิเพิ่มทุนทุกครัง้ ที่ตอ้ งการระดมทุน
(4) เพิ่มทางเลือกในการระดมทุน
ประโยชน์ทีผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะนาเงินทุนที่ได้ไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีอยูเ่ ดิมและการขยายไปสูธ่ ุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการขยาย
ฐานรายได้ของการดาเนินธุรกิจ ทัง้ ยังเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมซึง่ จะทาให้บริษัทมีความสามารถในการสร้าง
รายได้และความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้
และกาไรที่เพิ่มมากขึน้ ในด้านของเงินปั นผลและกาไรจากราคาหุน้ ของบริษัทที่เพิ่มขึน้ ตามผลประกอบการ
7.

8.

รายละเอียดอื่นใดทีจาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้
เพิ่มทุน
- ไม่มี –

9.
ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
การดาเนินการ
กาหนดการ
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2564
วันที่ 2 มิถนุ ายน 2564
2 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date)เพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม วันที่ 16 มิถนุ ายน 2564
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
3 วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
4 วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรและเสนอขายพร้อม วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
5 วันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึง
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
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