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วนัท่ี  21 มิถนุายน 2564 
 

 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารที่แนบสง่มาดว้ย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2564  

2.  สารสนเทศของการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
3.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
4. สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทครัง้ที่ 1 (IP-W1) 
5. ขอ้บงัคบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ประวตัิของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
8. ระเบียบและวิธีการในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
9. แบบลงทะเบียนยืนยนัเขา้รว่มการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

 

 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั  (มหาชน) (“บรษัิท”) มีมติใหม้ีการจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครั้งที่  1/2564 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.00 น.) โดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E- Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564   
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 โดยได้

มีการจดัท ารายงานการประชมุและจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท www.interpharma.co.th แลว้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขข้อบงัคับ 31 เร่ือง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 เรื่อง การประชมุ คณะกรรมการผา่นสือ่

อิเลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั รวมทัง้ มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารก าหนด มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหก้าร
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับรษัิทเสรจ็สมบรูณ ์ โดยใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าใน

http://www.interpharma.co.th/
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เอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งและ/หรือค าแนะน าใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักลา่ว 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัท มหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 ขอ้บงัคบัขอ้ 31 เดมิ ขอ้บงัคบัขอ้ 31 ใหม ่
ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด
จะตอ้งอยู่ใน ราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เขา้
ร่วมประชุมอย่างนอ้ยหนึ่ง ในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมตอ้งอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทัง้นี ้การ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์
จะตอ้งกระท าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ รกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่ กฎหมายก าหนด 

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การแกไ้ขขอ้บงัคบั 31 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามรายละเอียดดงักลา่วขา้งตน้ ทัง้นี ้ใหบ้คุคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัทฯ ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ข
และเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายของบริษัท 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั ก าหนดไวว้า่หากบรษัิทจะเพิ่มทนุจาก

จ านวนทีจ่ดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พิ่มขึน้ โดยบรษัิทตอ้งท าการลดทนุจดทะเบียนส าหรบัหุน้สามญัที่ยงัมิไดน้  า
ออกจ าหนา่ยซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ ซึง่ปัจจบุนับรษัิทมีทนุจด
ทะเบียนจ านวน 144,200,000 บาท ( หนึง่รอ้ยสีส่บิสีล่า้นสองแสนบาท ) แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 288,400,000 หุน้ มลู
คา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ โดยมีรายละเอยีดเป็นดงันี ้

1. ทนุท่ีช าระแลว้จ านวน  144,199,795.50  บาท (หนึง่รอ้ยสีส่บิสีล่า้นหนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยเกา้สบิ
หา้บาทหา้สบิสตางค)์ แบง่ออกเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 288,399,591  หุน้ (สองรอ้ยแปดสบิแปดลา้นสามแสน
เกา้หมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยเกา้สบิเอ็ดหุน้) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

2. ทนุจดทะเบียนทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช าระจ านวน  204.50 บาท (สองรอ้ยสีบ่าทหา้สบิสตางค)์ แบง่เป็นหุน้สามญั
ทัง้สิน้ 409 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์  โดยเป็นการส ารองไวส้  าหรบัการจา่ยหุน้ปัน
ผล ซึง่ทางบรษัิทฯ ไดด้  าเนินการจ่ายหุน้ปันผลไปแลว้เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท : เพื่อใหบ้รษัิทสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนได ้ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน  204.50  บาท (สองรอ้ยสีบ่าทหา้สบิสตางค)์ 
จากทนุจดทะเบยีนจ านวน 144,200,000  บาท (หนึง่รอ้ยสีส่บิสีล่า้นสองแสนบาท) เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 144,199,795.50 
บาท (หนึง่รอ้ยสีส่บิสีล่า้นหนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยเกา้สบิหา้บาทหา้สบิสตางค)์ โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัมิไดอ้อก 
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จ าหนา่ยจ านวน 409 หุน้ ( สีร่อ้ยเกา้หุน้) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ ซึง่ภายหลงัการลดทนุจดทะเบยีนตาม
วาระนี ้บรษัิทจะมีทนุจดทะเบยีนเทา่กบั 144,199,795.50 บาท (หนึง่รอ้ยสีส่บิสีล่า้นหนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยเกา้สบิหา้
บาทหา้สบิสตางค)์  และทนุท่ีช าระแลว้เป็นจ านวน 144,199,795.50 บาท (หนึง่รอ้ยสีส่บิสีล่า้นหนึง่แสนเกา้หมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ย
เกา้สบิหา้บาทหา้สบิสตางค)์   แบง่ออกเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้  288,399,591  หุน้ (สองรอ้ยแปดสบิแปดลา้นสามแสนเกา้หมื่นเกา้
พนัหา้รอ้ยเกา้สบิเอ็ดหุน้) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลด
ทุนจดทะเบียน 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณา และอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของ

บรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ตามที่ไดอ้นมุตัิ
ในวาระขา้งตน้ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 144,199,795.50 บาท 
แบง่ออกเป็น : 288,399,591 หุน้ 
มลูคา่หุน้ละ : 0.50 บาท  

โดยแบง่ออกเป็น 
หุน้สามญั : 288,399,591  หุน้ 
หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท : พิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิาร
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท ทัง้นี ้ใหบ้คุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
แกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน  

 

การลงมติ : วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถอืหุน้เดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถอืหุน้แตล่ะรายถอือยู ่(Rights Offering)  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามทีท่างบรษัิทฯมีความตอ้งการใชเ้งินทนุเพื่อขยายการลงทนุในธุรกิจที่ด  าเนินการอยู ่

ซึง่เงินทนุปัจจบุนัมีไมเ่พยีงพอ ทางบรษัิทจึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มทนุเพือ่น าเงินเพิ่มทนุดงักลา่วมาใชต้ามวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี  ้
1. เป็นแหลง่เงินทนุใหก้บั บรษัิท โมเดิรน์ ฟารม์า จ ากดั เพิ่มเตมิในการลงทนุก่อสรา้งและขยายเครือ่งมือ 

เครือ่งจกัร โรงงานเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจใหค้รบวงจรตลอดจนใหค้รอบคลมุการขยายการด าเนินธุรกิจ
ในการรบัจา้งการผลติยา และผลติยาเพื่อขาย 

2.  ใชเ้ป็นแหลง่เงินทนุในการซือ้ทรพัยส์นิ โรงงาน วตัถดุิบ สนิคา้คงเหลอืตลอดจนระบบปฎิบตัิการของ
โรงงานผลติยาของบรษัิท เทวา ฟารม์า (ประเทศไทย) จ ากดั  

3. ใชเ้ป็นเงินทนุและเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัธุรกิจผลติภณัฑใ์หม ่เชน่ กญัชงและกญัชา เป็นตน้  
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4. ใชเ้ป็นแหลง่เงินทนุในการเขา้ซือ้กิจการเพื่อขยายช่องทางการจ าหนา่ย เพื่อท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้ 
5. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษัิท 
6. ช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษัิท 

 

โดยการเพิ่มทนุ บรษัิทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท จ านวนไมเ่กิน 9,613,320 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัสว่นจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู(่Rights Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรร 30 หุน้สามญัเดิมตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
โดยมีราคาเสนอขาย หุน้ละ 20 บาท โดยก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุพรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 (Record Date) ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 และ ก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงินคา่
หุน้สามญัเพิ่มทนุในระหวา่งวนัท่ี 9 สงิหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 13 สงิหาคม 2564 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวนัท าการ
บรษัิท  

ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวไ้ด ้ (Oversubscription) โดยที่ผู้
ถือหุน้เดิมทีจ่องซือ้เกินกวา่สทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลอืจากจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของ
บรษัิทท่ีไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เทา่นัน้ ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่น
การถือหุน้(Rights Offering) ในครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่น
ในรอบแรกแลว้ บรษัิทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีเหลอืดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวา่สทิธิตาม
สดัสว่นการถือหุน้เดิมในราคาเดยีวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ซึง่รวมถงึผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวา่สทิธิ
ตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทรายละเอียด ดงันี ้

ก. ในกรณีที่มีจ านวนหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในรอบแรกมากกวา่หรอืเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ที่
เหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิและช าระคา่จองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนท่ีแสดง
ความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

ข. ในกรณีที่มีจ านวนหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในรอบแรกนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ที่เหลือ
ดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะราย  โดยน าสดัสว่นการถือเดิมของผู้

ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้เกินกวา่สทิธิ
แต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรรในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จะ
ไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามขอ้ ข. (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่
ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลอื
จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้
ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ ผูถื้อหุน้แต่ละราย
จองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกระทั่งไมม่ีหุน้เหลอืจากการ
จดัสรร 
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การจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้รายใด 
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ของผูถื้อหุน้รายดงักลา่วถือหุน้ของบรษัิทในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ก. ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือ
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบครองกิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แตผู่ถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บัยกเวน้การ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ 12/2554 หรอื 

ข. ในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
 

อนึง่ หากยงัมีหุน้สามญัเพิม่ทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้(Rights 
Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) ใหด้  าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท
โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในครัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแตง่ตัง้จาก 
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ  านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นไดต้ามสมควร 
เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
ส าเรจ็ลลุว่ง โดยอ านาจดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

ก. พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เ ก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทัง้บริษัทอาจสงวนสิทธิไมเ่สนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท
รายใด หากการด าเนินการดงักลา่วจะท า ปฏิบตัิผิดกฎหมายหรอืระเบียบ ขอ้บงัคบัของตา่งประเทศ 

ข. ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือ
หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือ
รายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวนัก าหนดสิทธิรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ค. ลงนามในแบบค าขออนุญาตการขอผ่อนผนัหนงัสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยืน่เอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ หรอืตวัแทนของหนว่ยงานใดๆ 
ที่เก่ียวขอ้งตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และด าเนินการใดจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการ 
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ง. จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการ
ตา่ง ๆ เป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ์ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:  พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 9,613,320 หุน้  เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม
ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรร 30 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมี
ราคาเสนอขาย หุน้ละ 20 บาท โดยก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ
พรอ้มใบส าคัญแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และ ก าหนดวันจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้ 
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สามญัเพิ่มทนุในระหวา่งวนัท่ี 9 สงิหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 13 สงิหาคม 2564 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวนัท าการบรษัิท 
รายละเอียดที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 

 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท คร้ังที ่1 (IP-W1) 
ให้แก่ผู้ถอืหุน้เดิมของบริษัททีจ่องซือ้และช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เนื่องจากบรษัิทมีแผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ หลายโครงการ ซึง่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ

เดิมของบรษัิท และกระจายการลงทนุสูธุ่รกิจอื่น เพื่อใหบ้รษัิทสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งครบวงจร ตลอดจนเป็นการกระจาย
ความเสีย่งของการด าเนินธุรกิจมากขึน้ จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุจ านวนมากในการขยายฐานธุรกิจในอนาคต และเพื่อใชช้ าระ
หนี ้ตลอดจนใชส้  าหรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ นอกจากนีก้ารออกใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ยงัเป็นแรงจูงใจใหผู้ถื้อ
หุน้เดิมจองซือ้หุน้เพิ่มทนุของบริษัท ดงันัน้ เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งและเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนใหก้บับริษัท รวมถึงช่วยเสริมสรา้งให้
บริษัทมีฐานะเงินทนุที่แข็งแกรง่ขึน้ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 (IP-W1) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และ ช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุน้จ านวน
ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย ตามสดัสว่นการจองซือ้และจองเกินสิทธิในอตัรา 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ 
โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี ้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท โดยมี
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทตามรายละเอียดดงันี  ้

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ : 2 ปี 
อตัราการใชส้ทิธิ : 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 มีสทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิท 1 หุน้ 
ราคาใชส้ทิธิ : 25 บาท ตอ่หุน้ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธิ :  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 สามารถใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิไดท้กุๆ วนั

ท าการสดุทา้ยของบรษัิททกุ ๆ ไตรมาส ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง สทิธิ (“วนัใช้
สทิธิ”) และวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกบัวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(“วนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย”)  
ดงันัน้ หากวนัใชส้ทิธิหรอืวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษัิท ให้
เลือ่นวนัใชส้ทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัใชส้ทิธิดงักลา่ว  
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการใชส้ทิธิหรอืไมไ่ดใ้ชส้ทิธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อ
น าไปใชส้ทิธิไดใ้นวนัใชส้ทิธิครัง้ตอ่ไปตลอดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ  แตห่ากครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิแลว้ ใบส าคญัแสดงสทิธิใด ๆ ที่ไมถ่กูใชส้ทิธิจะ
ถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 

บริษัทจะท าการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดย
รายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ 4 

อยา่งไรก็ดี การก าหนดสทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุน้ในครัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิมอบใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษัิท 
และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
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เจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 

(2) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิIP-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสาร และ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 รวมถึงหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดขึน้จากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ IP-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

(3) มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สทิธิ IP-W1 ในครัง้นี ้

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท (IP-W1) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และ ช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม
สดัส่วนการถือหุน้จ านวนไม่เกิน 19,226,640 หน่วย ดังรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ และอนุมัติใหค้ณะกรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามของบรษัิท มีอ  านาจในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ 
 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เนื่องจากการเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในวาระขา้งตน้ เป็นการใชเ้งินทนุส าหรบัการ

รองรบัธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บรษัิทด าเนินอยูใ่นปัจจบุนั แตใ่นระยะยาวทางบรษัิทมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจออกไปเพื่อใหธุ้รกิจครบ
วงจรมากขึน้ซึง่ทางบรษัิทฯอยูใ่นระหวา่งศกึษา เช่น ธุรกิจอาหารสตัว ์ฯลฯ ดงันัน้ เพื่อเป็นทางเลอืกในการระดมทนุท่ีมีความ
คลอ่งตวัและรวดเรว็ สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ ส าหรบัไวใ้ชเ้พื่อเตรยีมความพรอ้มของบรษัิทส าหรบั
ความตอ้งการใชเ้งินทนุหมนุเวยีนหรอืส าหรบัการลงทนุท่ีอาจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจในอนาคต ซึง่ทางบรษัิทจะเพิ่มทนุของ
บรษัิท จ านวนไมเ่กิน 38,839,959 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

(1) หุน้สามญัเพิ่มทนุใหมเ่ป็น จ านวนไมเ่กิน 10,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นไมเ่กิน
รอ้ยละ 3.47 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right 
Offering) หรอื 

(2) หุน้สามญัเพิ่มทนุใหมเ่ป็นจ านวนไมเ่กิน 28,839,959 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นไมเ่กินรอ้ย
ละ10 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติม อบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ บริษัท 
และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้
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(1) พิจารณาก าหนด แกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากดัเฉพาะวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ระยะเวลาเสนอขาย การ
ช าระค่าหุน้ และการก าหนดขอ้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นตน้ 

(2) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดที่
จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(3) ลงนามในเอกสารหรอืแบบค าขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่วซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์  เอ็มเอไอ 
รวมถึงมีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 

นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมด่งักลา่ว ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ย
เป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้นในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดตอ่กนัแตไ่มเ่กินสบิหา้วนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) หรอืขอ้ (2)  ขา้งตน้แลว้ ทนุช าระแลว้
ของบริษัทในสว่นที่เพิ่มเท่ากบั 13.47% ซึ่งไม่ตอ้งไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในวนัที่บริษัทจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่ภายใตก้ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีป้รากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท: พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 38,839,959 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบั
การเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  ดงัรายละเอียดทีเ่สนอขา้งตน้ และอนมุตัใิหค้ณะกรรมการ และ/หรอื 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษัิท และ/หรอื บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามของบรษัิท มีอ  านาจในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ 
 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: เพื่อใหบ้รษัิทสามารถเพิ่มความสามารถของบรษัิทในการขยายธุรกิจตามแผน ตลอด 

จนลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและตอ่ยอดธุรกิจใหค้รบวงจร เพือ่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละก าไรในอนาคต ตามรายละเอียดการ
น าเสนอตามวาระการประชมุก่อนหนา้นี ้  ดงันัน้ ทางบรษัิทจึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของ
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บรษัิทจ านวน 33,839,959.50 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 144,199,795.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 
178,039,755 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กิน 67,679,919 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทัง้นี ้
รายละเอียดการเพิ่มทนุตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2, 3 และ 4 

 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท : พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิาร
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 33,839,959.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 144,199,795.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหมจ่ านวน 178,039,755 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 67,679,919 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อใหส้อดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทในวาระท่ี 8 

ขา้งตน้ บรษัิทจึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษัิท  
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 178,039,755 บาท 
 แบง่ออกเป็น : 356,079,510 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ : 0.50 บาท  

โดยแบง่ออกเป็น 
 หุน้สามญั : 356,079,510 หุน้ 
 หุน้บรุมิสทิธิ : -ไมม่ี- 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัททัง้นี ้ ใหบุ้คคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุร กิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
แกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน  

 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทั้งหมดของ ผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกนิ 67,679,919 หุ้น 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล: ตามที่ บริษัทมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทตามรายละเอียดที่ระบุ

ในวาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงตอ้งมีการจัดสรรหุน้ สามญัเพิ่มทุน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 67,679,919 หุน้ โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 9,613,320 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมา
ดว้ย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4) ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวไ้ด ้
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(Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลอืจาก
การจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีไดจ้องซือ้ตามสทิธิครบถว้นแลว้เทา่นัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้นี ้
ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นในรอบแรกแลว้ บริษัทจะจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองเกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้
ที่ไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ซึง่รวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุน้ท่ีเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัของบรษัิทโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ก. ในกรณีที่มจี  านวนหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในรอบแรกมากกวา่หรอืเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดมิจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บรษัิทจะจดัสรร
หุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิและช าระคา่จองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตาม
จ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

ข. ในกรณีที่มจี  านวนหุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในรอบแรกนอ้ยกวา่จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลอื
ดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายโดยน าสดัสว่นการถือเดิม

ของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้เกิน
กวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะไดร้บัจดัสรรในกรณีที่มเีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้
จ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้
แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ ข. (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกิน
กวา่สทิธิแตล่ะรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่
สทิธิแตล่ะรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดมิของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูดว้ย
จ านวนหุน้ท่ีเหลอืจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะไดร้บัจดัสรร 
ในกรณีที่มเีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กิน
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 
ทัง้นี ้ ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกระทั่งไมม่ีหุน้
เหลอืจากการจดัสรร การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิไมว่า่กรณีใด
จะตอ้งไมท่ าใหผู้ถื้อหุน้รายใด (รวมถงึบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) ของผูถื้อหุน้รายดงักลา่วถือหุน้ของ
บรษัิทในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

ค. ในลกัษณะทีเ่พิ่มขึน้จนถึงหรอืขา้มจดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้
ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบครองกิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิม่เติม) เวน้แตผู่ถื้อหุน้รายดงักลา่วไดร้บั
ยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ 12/2554 หรอื 

ง. ในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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อนึง่ หากยงัมีหุน้สามญัเพิม่ทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights 
Offering) และการจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) ใหด้  าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท
โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นที่คงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights 
Offering) ในครัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรอื บคุคล
อื่นใดซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จาก คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร มีอ  านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง
หรอืจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ส าเรจ็ลลุว่ง โดยอ านาจดงักลา่วรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

ก. พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษัิทตาม
สดัสว่นการถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทัง้นี ้บรษัิทอาจสงวนสทิธิไมเ่สนอขายหุน้เพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บรษัิทรายใด 
หากการด าเนินการดงักลา่วจะท าใหบ้รษัิทปฏิบตัิผิดกฎหมายหรอืระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ข. ก าหนดหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลง วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เช่น จดัสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน หรอื
หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรอื
รายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลีย่นแปลงวนัก าหนดสทิธิรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิ 
ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ค. ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผอ่นผนั หนงัสอืบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่หรอืตวัแทนของหนว่ยงานใดๆ
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้กุ
ประการเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

ง. จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการ
ตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบยีน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์
อยา่งไรก็ดี การก าหนดสทิธิในการจองซือ้หุน้และไดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะ
ไดร้บัการอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 19,226,640 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน
อตัราสว่นการจองซือ้ 1 หุน้สามญัใหมต่อ่ 2 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีรายละเอียดตามที่ไดก้ลา่ว
ขา้งตน้ ทัง้นี ้การก าหนดสทิธิในการไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 ยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะไดร้บัอนมุตัิจาก
ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กิน 38,839,959 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่
ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท:  พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีออกโดยบรษัิท จ านวนไมเ่กิน 67,679,919 หุน้  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุตามรายละเอียดที่ระบใุนวาระ
ที่ 5, วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 
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การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ใน

วนัท่ี 16 มิถนุายน 2564 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพธุที่ 14 กรกฎาคม 2564 

เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.00 น.) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- Meeting) โดยผูถื้อหุน้สามารถสง่
แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 และยืนยนัตวัตนมายงับรษัิทภายใน
วนัที่ 7 กรกฎาคม 2564, กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ภายในวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564 และกรณีส่งเอกสารทาง E-mail หาก
ท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกที่จะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัท ซึ่งมีประวตัิตามสิ่งที่สง่มาดว้ย ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หรือบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นครัง้นี ้ณ วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- Meeting) 
บรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสต์ัง้แตเ่วลา 14.00 น. เป็นตน้ไป 

บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ฉบับนี ้พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการ
ประชมุ และแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท www.interpharma.co.th หมวด 
IR  

กรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน โปรดใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือสามารถดาวนโ์หลด
หนงัสือมอบฉนัทะไดจ้ากเว็บไซต ์www.interpharma.co.th โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบไุวเ้ท่านัน้หรือท่านผูถื้อ
หุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ ศาสตราจารย ์คลนิิกเกียรติคณุ นายแพทยอ์ดุม คชินทร ์ เขา้รว่มประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้โดยประวตัิของกรรมการอิสระที่เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 6 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ดร. ตฤณวรรธน ์ ธนิตนิธิพนัธ)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดท้ี่ 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์02-634-0225  Fax 02-634-0135 


