IP_OCS/019/2564
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2564

เรือ่ ง
เรียน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
เอกสารที่แนบส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
2. สารสนเทศของการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. สรุปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1 (IP-W1)
5. ข้อบังคับบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
9. แบบลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้ง ที่ 1/2564 ในวัน พุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. (เริ่ ม ลงทะเบี ย นเวลา 14.00 น.) โดยการประชุม ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยได้
มีการจัดทารายงานการประชุมและจัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้บนั ทึกถูกต้องตามความเป็ นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับ 31 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 เรื่อง การประชุม คณะกรรมการผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั รวมทัง้ มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกาหนด มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การ
ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเสร็จสมบูรณ์ โดยให้มีอานาจในการดาเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาใน
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-634-0225 แฟ็ กซ์ 02-634-0135 www.interpharma.co.th
Inter Pharma Public Company Limited 140/9 ITF Tower, 9th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. Tel. 02-634-0225 Fax 02-634-0135 www.interpharma.co.th

เอกสารจดทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งและ/หรือคาแนะนาให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาบางประการในเอกสารดังกล่าว
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนบริษัท มหาชนจากัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ข้อบังคับข้อ 31 เดิม
ข้อบังคับข้อ 31 ใหม่
ในกรณี เ ป็ นการประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ ในกรณี เ ป็ นการประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด อิเล็กทรอนิกส์ การดาเนินการจะต้องเป็ นไปตามที่
จะต้องอยู่ใน ราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้า กฎหมายกาหนด
ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่ง ในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทัง้ นี ้ การ
ประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จะต้องกระทาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ รักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่ กฎหมายกาหนด
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขข้อบังคับ 31 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี ้ ให้บคุ คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
การลงมติ:

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด กาหนดไว้วา่ หากบริษัทจะเพิ่มทุนจาก
จานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึน้ โดยบริษัทต้องทาการลดทุนจดทะเบียนสาหรับหุน้ สามัญที่ยงั มิได้นา
ออกจาหน่ายซึง่ ไม่ได้เป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทมีทนุ จด
ทะเบียนจานวน 144,200,000 บาท ( หนึง่ ร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นสองแสนบาท ) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 288,400,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดเป็ นดังนี ้
1. ทุนที่ชาระแล้วจานวน 144,199,795.50 บาท (หนึง่ ร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นหนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
ห้าบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญทัง้ สิน้ 288,399,591 หุน้ (สองร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสน
เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
2. ทุนจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้เรียกชาระจานวน 204.50 บาท (สองร้อยสีบ่ าทห้าสิบสตางค์) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
ทัง้ สิน้ 409 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยเป็ นการสารองไว้สาหรับการจ่ายหุน้ ปั น
ผล ซึง่ ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการจ่ายหุน้ ปั นผลไปแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 204.50 บาท (สองร้อยสีบ่ าทห้าสิบสตางค์)
จากทุนจดทะเบียนจานวน 144,200,000 บาท (หนึง่ ร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นสองแสนบาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 144,199,795.50
บาท (หนึง่ ร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นหนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ ดร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั มิได้ออก

2

จาหน่ายจานวน 409 หุน้ ( สีร่ อ้ ยเก้าหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึง่ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตาม
วาระนี ้ บริษัทจะมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 144,199,795.50 บาท (หนึง่ ร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นหนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
บาทห้าสิบสตางค์) และทุนที่ชาระแล้วเป็ นจานวน 144,199,795.50 บาท (หนึง่ ร้อยสีส่ บิ สีล่ า้ นหนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย
เก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญทัง้ สิน้ 288,399,591 หุน้ (สองร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้า
พันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
การลงมติ:

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้อนุมตั ิ
ในวาระข้างต้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
:
144,199,795.50 บาท
แบ่งออกเป็ น
:
288,399,591
หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
:
0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
:
288,399,591
หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
:
-ไม่มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั กิ าร
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้บคุ คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
จานวนหุ้นที่ผู้ถอื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามทีท่ างบริษัทฯมีความต้องการใช้เงินทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจที่ดาเนินการอยู่
ซึง่ เงินทุนปั จจุบนั มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจึงจาเป็ นต้องเพิ่มทุนเพือ่ นาเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1. เป็ นแหล่งเงินทุนให้กบั บริษัท โมเดิรน์ ฟาร์มา จากัด เพิ่มเติมในการลงทุนก่อสร้างและขยายเครือ่ งมือ
เครือ่ งจักร โรงงานเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจให้ครบวงจรตลอดจนให้ครอบคลุมการขยายการดาเนินธุรกิจ
ในการรับจ้างการผลิตยา และผลิตยาเพื่อขาย
2. ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการซือ้ ทรัพย์สนิ โรงงาน วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือตลอดจนระบบปฎิบตั ิการของ
โรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด
3. ใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กัญชงและกัญชา เป็ นต้น
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4. ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซือ้ กิจการเพื่อขยายช่องทางการจาหน่าย เพื่อทาให้ยอดขายเพิ่มขึน้
5. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. ชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท
โดยการเพิ่มทุน บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 9,613,320 หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู(่ Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 30 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
โดยมีราคาเสนอขาย หุน้ ละ 20 บาท โดยกาหนดให้วนั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนพร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และ กาหนดวันจองซือ้ และชาระเงินค่า
หุน้ สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทาการ
บริษัท
ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้
ถือหุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ เหลือจากจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้ ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
ในรอบแรกแล้ว
บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ซึง่ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซื อ้ เกินกว่าสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทรายละเอียด ดังนี ้
ก. ในกรณี ที่มีจานวนหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุน้ ( Rights
Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดง
ความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
ข. ในกรณี ที่มีจานวนหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Rights
Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมจองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เ หลือ
ดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือเดิมของผู้
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รบั จัดสรรในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะ
ได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ข. (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่
ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ
จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้
ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ ผถู้ ือหุน้ แต่ละราย
จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนีจ้ นกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการ
จัดสรร
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การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณี ใดจะต้องไม่ทาให้ผูถ้ ือหุน้ รายใด
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ของผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวถือหุน้ ของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี ้
ก. ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบครองกิจการ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ 12/2554 หรือ
ข. ในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
อนึง่ หากยังมีหนุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) ในครัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร
เพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
สาเร็จลุลว่ ง โดยอานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
ก. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตาม
สัด ส่ว นการถื อ หุ้น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทัง้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
รายใด หากการดาเนินการดังกล่าวจะทา ปฏิบตั ิผิดกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับของต่างประเทศ
ข. กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัด สรรในคราวเดียวทัง้ จานวน หรือ
หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัต ราส่ว นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิ ธี ก ารชาระราคา หรือ
รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกาหนดสิทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ค. ลงนามในแบบคาขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยืน่ เอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดาเนินการใดจาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ ประการ
เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ง. จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการ
ต่าง ๆ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ หุน้ พิจารณาอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 9,613,320 หุน้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 30 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมี
ราคาเสนอขาย หุน้ ละ 20 บาท โดยกาหนดให้วนั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
พร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 และ กาหนดวันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้
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สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทาการบริษัท
รายละเอียดที่ได้นาเสนอข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3
การลงมติ:

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (IP-W1)
ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษัททีจ่ องซือ้ และชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ หลายโครงการ ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
เดิมของบริษัท และกระจายการลงทุนสูธ่ ุรกิจอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ตลอดจนเป็ นการกระจาย
ความเสีย่ งของการดาเนินธุรกิจมากขึน้ จึงจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนจานวนมากในการขยายฐานธุรกิจในอนาคต และเพื่อใช้ชาระ
หนี ้ ตลอดจนใช้สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนีก้ ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ยังเป็ นแรงจูงใจให้ผถู้ ือ
หุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนของบริษัท ดังนัน้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กบั บริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้
บริษัทมีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึน้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
ครัง้ ที่ 1 (IP-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และ ชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวน
ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย ตามสัดส่วนการจองซือ้ และจองเกินสิทธิในอัตรา 1 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยไม่คิ ด มูลค่า ทั้ง นี ้ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ว ยสามารถใช้สิท ธิ ซือ้ หุ้น สามัญ ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้น ละ 25 บาท โดยมี
รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทตามรายละเอียดดังนี ้
อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี
อัตราการใช้สทิ ธิ
: 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีสทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท 1 หุน้
ราคาใช้สทิ ธิ
: 25 บาท ต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทกุ ๆ วัน
ทาการสุดท้ายของบริษัททุก ๆ ไตรมาส ตลอดอายุของใบสาคัญแสดง สิทธิ (“วันใช้
สิทธิ”) และวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(“วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย”)
ดังนัน้ หากวันใช้สทิ ธิหรือวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้
เลือ่ นวันใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันใช้สทิ ธิดงั กล่าว
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สทิ ธิหรือไม่ได้ใช้สทิ ธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อ
นาไปใช้สทิ ธิได้ในวันใช้สทิ ธิครัง้ ต่อไปตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบ
กาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถกู ใช้สทิ ธิจะ
ถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป
บริษั ท จะท าการออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ IP-W1 ตามหลัก เกณฑ์แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อ ง โดย
รายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ 4
อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึน้ อยูก่ บั การได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ในครัง้ นีท้ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิมอบให้อานาจคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
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เจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
(2) ดาเนินการและลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิท ธิ IP-W1 ซึ่ง รวมถึง การติ ดต่ อ และการยื่น คาขออนุญ าต ค าขอผ่อนผัน เอกสาร และ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 รวมถึงหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึน้ จากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ IP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
(3) มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ IP-W1 ในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท (IP-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และ ชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถื อหุน้ จานวนไม่เกิ น 19,226,640 หน่วย ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามของบริษัท มีอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ:

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เนื่องจากการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมในวาระข้างต้น เป็ นการใช้เงินทุนสาหรับการ
รองรับธุรกิจที่เป็ นธุรกิจที่บริษัทดาเนินอยูใ่ นปั จจุบนั แต่ในระยะยาวทางบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปเพื่อให้ธุรกิจครบ
วงจรมากขึน้ ซึง่ ทางบริษัทฯอยูใ่ นระหว่างศึกษา เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์ ฯลฯ ดังนัน้ เพื่อเป็ นทางเลือกในการระดมทุนทีม่ ีความ
คล่องตัวและรวดเร็ว สามารถลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนินการ สาหรับไว้ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทสาหรับ
ความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนหรือสาหรับการลงทุนที่อาจเพิ่มขึน้ จากการขยายธุรกิจในอนาคต ซึง่ ทางบริษัทจะเพิ่มทุนของ
บริษัท จานวนไม่เกิน 38,839,959 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ น จานวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นไม่เกิน
ร้อยละ 3.47 ของทุนชาระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Offering) หรือ
(2) หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ นจานวนไม่เกิน 28,839,959 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้อย
ละ10 ของทุนชาระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
ในการนี ้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ขอเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ม อบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ บริษัท
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการกาหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี ้
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(1) พิจารณากาหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเฉพาะวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การ
ชาระค่าหุน้ และการกาหนดข้อกาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว เป็ นต้น
(2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการอื่นใดที่
จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
รวมถึงมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ทัง้ นี ้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ดงั กล่าวจะต้องไม่เป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546
นอกจากนี ้ การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ดงั กล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด ต้องไม่เข้าข่าย
เป็ นราคาต่าตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงน า้ หนักของหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชาระแล้ว
ของบริษัทในส่วนที่เพิ่มเท่ากับ 13.47% ซึ่งไม่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นีแ้ ล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้ นีป้ รากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั เิ พิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 38,839,959 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น และอนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการ และ/หรือ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามของบริษัท มีอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ:

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มความสามารถของบริษัทในการขยายธุรกิจตามแผน ตลอด
จนลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดธุรกิจให้ครบวงจร เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้และกาไรในอนาคต ตามรายละเอียดการ
นาเสนอตามวาระการประชุมก่อนหน้านี ้ ดังนัน้ ทางบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
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บริษัทจานวน 33,839,959.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 144,199,795.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
178,039,755 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 67,679,919 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ทัง้ นี ้
รายละเอียดการเพิ่มทุนตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2, 3 และ 4
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั กิ าร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 33,839,959.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 144,199,795.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จานวน 178,039,755 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 67,679,919 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
การลงมติ:

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8
ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
:
178,039,755 บาท
แบ่งออกเป็ น
:
356,079,510 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
:
0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
:
356,079,510 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
:
-ไม่มีวาระ 9

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัททัง้ นี ้ ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุร กิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
การลงมติ:

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั้งหมดของ ผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมตั ิจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 67,679,919 หุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุ
ในวาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 นัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทจึงต้องมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 67,679,919 หุน้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี ้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 9,613,320 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบส่งมา
ด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4) ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ได้
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(Oversubscription) โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ เหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านัน้
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ครัง้ นี ้
ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้
ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ซึง่ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ก. ในกรณีที่มจี านวนหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรร
หุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตาม
จานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
ข. ในกรณีที่มจี านวนหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือ
ดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการถือเดิม
ของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผจู้ องซือ้ เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที่จะได้รบั จัดสรรในกรณีที่มเี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
ทัง้ นี ้
จานวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้
แล้ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ข. (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ จี่ องซือ้ เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนัน้
โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วย
จานวนหุน้ ทีเ่ หลือจะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที่จะได้รบั จัดสรร
ในกรณีที่มเี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
โดยจานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกิน
จานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนีจ้ นกระทั่งไม่มีหนุ้
เหลือจากการจัดสรร การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัททีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิไม่วา่ กรณีใด
จะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ ทีม่ ีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวถือหุน้ ของ
บริษัทในลักษณะดังต่อไปนี ้
ค. ในลักษณะทีเ่ พิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบครองกิจการ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั
ยกเว้นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ 12/2554 หรือ
ง. ในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
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อนึง่ หากยังมีหนุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) ในครัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคล
อื่นใดซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) สาเร็จลุลว่ ง โดยอานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
ก. พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทัง้ นี ้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ บริษัทรายใด
หากการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้บริษัทปฏิบตั ิผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ข. กาหนดหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลง วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้ จานวน หรือ
หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา หรือ
รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลีย่ นแปลงวันกาหนดสิทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิ
ได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ค. ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ
ประการเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
ง. จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิในการจองซือ้ หุน้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ
ได้รบั การอนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 19,226,640 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิท ธิ ต ามใบสาคัญแสดงสิท ธิ IP-W1 เพื่ อ จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ มของบริษัท ที่ จ องซือ้ และชาระค่าหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ใน
อัตราส่วนการจองซือ้ 1 หุน้ สามัญใหม่ตอ่ 2 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น ทัง้ นี ้ การกาหนดสิทธิในการได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิจาก
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
3. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 38,839,959 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิม่
ทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท จานวนไม่เกิน 67,679,919 หุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ระบุในวาระ
ที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7
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การลงมติ:

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 (Record Date) ใน
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2564
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.00 น.) ซึ่งเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting) โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ง
แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 และยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายใน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564, กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และกรณีส่งเอกสารทาง E-mail หาก
ท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่สง่ มาด้วย ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นี ้ ณ วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)
บริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตงั้ แต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป
บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ฉบับนี ้ พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการ
ประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th หมวด
IR
กรณีที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือสามารถดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.interpharma.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ ระบุไว้เท่านัน้ หรือท่านผูถ้ ือ
หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์อดุ ม คชินทร์ เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 6
ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนั ธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ 02-634-0225 Fax 02-634-0135
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