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วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อประจ าปี 2565  

2.  สารสนเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ บริษัท อินโนบิก แอลแอล              
โฮลดิง้ จ ากดั (บริษัทยอ่ยทางออ้มที่บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100) ซึ่งเป็นบคุคลใน
วงจ ากดั 

3.  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
4. ประวตัิขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ 
5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. 
7. ขอ้บงัคบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) และการมอบฉนัทะ 
9. แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการเขา้รว่มการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
10. ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้  

 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 4/2565 มีมติใหเ้รียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 โดยเป็นประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E- Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
โดยกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) โดยถ่ายทอดสด           
ณ หอ้งประชมุของบรษัิท เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ซึง่
มีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : บรษัิทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2565 และไดจ้ดัท ารายงาน
การประชุมดงักลา่ว และน าสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัแต่
วนัที่ประชุมผูถื้อหุน้ และไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุมดงักลา่วผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.interpharma.co.th)  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2565 ไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามตรงตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2565 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

http://www.interpharma.co.th/
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 19,423,560 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
178,039,755 บาท เป็น 158,616,195 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจ านวน 
38,847,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 2,387 หุ้น และเหลือจากการส ารองส าหรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 (IP-W1) จ านวน 
4,774 หุ้นและหุ้นส ารองไว้ส าหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป จ านวน 38,839,959 หุ้น  และ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 136 
ก าหนดใหบ้รษัิทสามารถออกหุน้เพิ่มทนุไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหนา่ยและไดร้บัช าระเงินคา่หุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แตหุ่น้ท่ียงั
จ าหน่ายไม่ครบเป็นหุน้ที่ตอ้งออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ โดยบริษัทจะตอ้งตดัหุน้สามญัจด
ทะเบียนที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายและไม่ไดม้ีไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทก่อนการเพิ่มทุน
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เนื่องจากบรษัิทมีแผนที่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท บรษัิทจึงจะตอ้งด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท
ก่อน 

ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 178,039,755 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 356,079,510 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 149,005,262 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
298,010,524 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ทั้งนี ้ บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
38,847,120 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) จ านวน 2,387 หุน้ และหุน้ที่เหลือจากการส ารองไวส้  าหรบัการใชส้ิทธิแปลง
สภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) จ านวน 4,774 หุน้ และหุน้ที่ส  ารองไวส้  าหรบัการ
เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปจ านวน 38,839,959 หุน้ 

ดงันัน้ บรษัิทจะตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 19,423,560 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 178,039,755 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนจ านวน 158,616,195 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหนา่ยออกจ านวน 38,847,120 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท ซึง่เป็นหุน้สามญัที่เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 
จ านวน 2,387 หุน้ และหุน้ท่ีเหลอืจากการส ารองไวส้  าหรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิทครัง้ที่ 1 (IP-W1) จ านวน 4,774 หุน้ และหุน้ทีส่  ารองไวส้  าหรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปจ านวน 38,839,959 หุน้ 
และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทเป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 158,616,195  บาท   (หนึ่งรอ้ยหา้สิบแปดลา้นหกแสนหนึ่งหมื่นหกพนัหนึ่งรอ้ย
เกา้สบิหา้บาท ) 

 แบง่ออกเป็น   317,232,390 หุน้  (สามรอ้ยสิบเจ็ดลา้นสองแสนสามหมื่นสองพนัสามรอ้ย
เกา้สบิหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ              0.50  บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุน้สามญั                       317,232,390 หุน้  (สามรอ้ยสิบเจ็ดลา้นสองแสนสามหมื่นสองพนัสามรอ้ย

เกา้สบิหุน้) 
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 หุน้บรุมิสทิธิ     - ไมม่ี –  -” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิและใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 19,423,560 บาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 
178,039,755 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 158,616,195 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจ านวน 
38,847,120 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามัญที่เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จ านวน 2,387 หุน้ และหุน้ที่เหลือจากการส ารองส าหรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) จ านวน 4,774 หุน้ และหุน้ส  ารองไวส้  าหรบัการเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไปจ านวน 38,839,959 หุน้ และพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทตามที่เสนอขา้งตน้  

การลงมติ: วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในลักษณะเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใน
วงจ ากัด จ านวนไม่เกิน 74,510,000 หุ้น โดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัท อินโนบิก 
แอลแอล โฮลดิง้ จ ากัด (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน
บริษัทยอ่ยในสัดส่วนร้อยละ 100)  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามที่ บริษัทไดม้ีการขยายตวัทางธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจยาและอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด รวมทัง้การเขา้ซือ้กิจการของโรงงานผลิตยาโมเดิรน์ ฟารม์าและการซือ้ทรพัยส์ินของบริษัท เทวา ฟารม์า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาที่จงัหวดัอยธุยา ตลอดจนการเขา้ซื ้อกิจการของบริษัท ดรกั แคร ์จ ากัด ซึ่งเป็นรา้นขายยา
ภายใตช่ื้อ Lab Pharmacy ท าใหบ้ริษัทสามารถตอ่ยอดธุรกิจไดค้รบวงจรและครอบคลมุในทกุๆ ดา้น และบริษัทยงัมุง่มั่นท่ีจะ
ขยายธุรกิจไปยงัดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยเ์พิ่มเติมอีกดว้ย ซึง่การด าเนินการตามที่กลา่วมาขา้งตน้ บรษัิทจึงมีความจ าเป็น
และมีความตอ้งการใชเ้งินทนุจ านวนมากในการขยายการผลติหรอืขยายสาขา ตลอดจนลงทนุในธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์
ในการคน้ควา้หรอืวิจยั รวมทัง้ การสง่ผ่านเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไดม้ีการเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและ
ขยายสินเช่ือเพิ่มในบางส่วน แต่เงินทุนที่ไดร้บัก็ยงัไม่เพียงพอที่จะท าใหบ้ริษัทสามารถขยายธุรกิจไดอ้ย่างครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การที่บริษัทจะเลือกการขยายสินเช่ือออกไปก็อาจจะท าใหค้วามเสีย่ง
ของบรษัิทเพิ่มมากขึน้และยงัมีคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในอนาคตอีกดว้ย ดงันัน้ บรษัิทจึงควรเพิ่มเงินลงทนุโดยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัจึงจะเหมาะสมมากกว่า แต่จะตอ้งหานกัลงทนุที่มีช่ือเสียงที่ดี มีแหลง่
เงินทนุที่ดี และสามารถที่จะต่อยอดรว่มกนัในธุรกิจได ้ทางบริษัทจึงได้ติดต่อกบัทาง บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั
(“INNOBIC LL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางออ้มที่บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“PTT”) ถือหุน้รอ้ยละ 100 ซึ่งที่ผ่านมาทาง PTT 
ในนามของบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จ ากัด ไดม้ีการขยายไปในธุรกิจใหม่ดา้น Life Science โดยไดล้งทุนในบริษัท Lotus 
Pharmaceutical Company Limited ผ่านบริษัทย่อยทางออ้มในสดัสว่นรอ้ยละ 30.60 เมื่อรวมกบัที่ถือหุน้ผ่าน INNOBIC LL 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 6.66 จะท าใหก้ลุม่ PTT ถือหุน้ในบรษัิท Lotus Pharmaceutical Company Limited เทา่กบัรอ้ยละ 37.26  

ดงันัน้ ทางคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ นกัลงทนุรายนีม้ีความเหมาะสมที่จะรว่มทนุกบับรษัิท โดยบรษัิทจะออก
และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อใหบ้ริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการด าเนินกิจการและมีการต่อยอดความร่วมมือกัน
ในทางธุรกิจ ซึ่งความรว่มรว่มมือในครัง้นี ้จะช่วยต่อยอดการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพแบบครบวงจร ตัง้แตต่น้น า้
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จนถึงปลายน ้า ตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์ส าหรับสุขภาพดวงตา (Eye 
Healthcare) จนถึงโภชนเภสัชและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal 
Medicines) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ (Health Food and Drink) ของทัง้สองบริษัท ซึ่งทางบริษัทมีโรงงานที่สามารถ
รองรบัส าหรบัการผลิต (OEMs) ซึ่ง INNOBIC LL  สามารถที่จะต่อยอดใชเ้ครือข่ายการผลิตดงักลา่วเป็นตวัเลือกส าหรบัการ
ผลิต ในขณะที่ ความรว่มมือดงักลา่วของทัง้สองบริษัทจะท าใหม้ีเครอืขา่ยช่องทางการขายที่หลากหลายครอบคลมุทั่วประเทศ 
ใหท้ัง้สองบริษัทไดใ้ชเ้ป็นช่องทางในการท าตลาด ทัง้นี ้กลุม่  INNOBIC LL  ยงัสามารถใชเ้ครือข่ายในต่างประเทศของตนเอง 
ช่วยขยายตลาดและเครอืขา่ยของบรษัิทไปสูภ่มูิภาคอื่นได้ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ บริษัทกบั INNOBIC LL จึงไดท้ าการตกลงจะเขา้
ลงทนุซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีบรษัิทจดัสรรจ านวน 74,510,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของจ านวนหุน้ภายหลงัการเพิม่ทนุ
จดทะเบียนช าระแลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิและใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ในลกัษณะเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใน
วงจ ากดั จ านวนไมเ่กิน 74,510,000 หุน้ โดยออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บับรษัิท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั 
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางออ้มที่บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ 
นกัลงทนุรายนีม้ีความเหมาะสมที่จะรว่มทนุกบับริษัท และการออกหุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะท าใหบ้ริษัทมีแหลง่เงินทนุที่เพียงพอใน
การด าเนินกิจการและมีการต่อยอดความร่วมมือกันในทางธุรกิจ ซึ่งความร่วมร่วมมือในครัง้นี ้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและ
พฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพแบบครบวงจรตัง้แตต่น้น า้จนถึงปลายน า้ และก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับรษัิท  

การลงมติ: : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และไมม่ีเสยีงคดัคา้นเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่

เกิน 38,839,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหบ้ริษัทมีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบรษัิทย่อยในอนาคต บริษัท
จึงมีความประสงคเ์พิ่มทนุของบรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 38,839,959 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกิน
รอ้ยละ 3.35 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering) หรอื 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่เป็นจ านวนไม่เกิน 28,839,959 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่
เกินรอ้ยละ 9.68 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ในการนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ดงันี ้
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(1)  พิจารณาก าหนดแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 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  

ทั้งนี  ้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั  พ.ศ. 
2546 

นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ดงักลา่ว ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้ ข่ายเป็นราคาต ่า
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาเสนอขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดตอ่กนัแตไ่มเ่กินสบิหา้วนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

อยา่งไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ขา้งตน้แลว้ ทนุช าระแลว้ของบรษัิทในสว่นท่ี
เพิ่มเท่ากบัรอ้ยละ 13.03 ซึ่งตอ้งไม่เกินกวา่รอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทนุแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ีบรษัิท
จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัท่ีภายใตก้ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F 53-4 ) ตามสิ่งทีส่งมาด้วย 3 

ทั้งนี ้หากทาง INNOBIC LL ได้ช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนครบถ้วนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ตามรายละเอียดในวาระที่ 3  ทาง
คณะกรรมการบรษัิทก็จะไมพ่ิจารณาจดัสรรหุน้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไปอีกตอ่ไป  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิและใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 
38,839,959 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ และอนมุตัิใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจใน
การด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 57,602,430.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 158,616,195 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 216,218,625.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่
ทุนจ านวน 115,204,861 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวน 74,510,000 หุ้น ส ารองเพิ่มไว้ส าหรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 (IP-W1) จ านวน 1,854,902 หุ้น และส ารองส าหรับการเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 38,839,959 หุ้น และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: เนื่องจากบริษัทมีความประสงคท์ี่จะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อ (1) จดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) จ านวน 74,510,000 หุน้ (2) ส ารองเพิ่มไวส้  าหรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) จ านวน 1,854,902 หุ้น และ (3) ส ารองส าหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 38,839,959 หุน้   

ดงันัน้ บรษัิทจึงตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทอีกจ านวน 57,602,430.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 158,616,195 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 216,218,625.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 115,204,861 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รายละเอียดของวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F 53-4 ) ตามสิ่งทีส่งมา
ด้วยล าดับที ่3 และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
มีรายละเอียดดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 216,218,625.50 บาท   (สองรอ้ยสิบหกลา้นสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกรอ้ย
ยี่สบิหา้บาทหา้สบิสตางค ์) 

 แบง่ออกเป็น   432,437,251   หุน้  (สี่รอ้ยสามสิบสองลา้นสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยหา้
สบิเอ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ              0.50  บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุน้สามญั                      432,437,251   หุน้  (สี่รอ้ยสามสิบสองลา้นสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพนัสองรอ้ยหา้

สบิเอ็ดหุน้)  
 หุน้บรุมิสทิธิ  - ไมม่ี –  -” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิและใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 57,602,430.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 158,616,195 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 216,218,625.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
115,204,861 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
74,510,000 หุน้ ส  ารองเพิ่มไวส้  าหรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทครัง้ที่ 1 (IP-W1) จ านวน 
1,854,902 หุน้ และส ารองส าหรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 38,839,959 หุน้ และ
พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

การลงมติ: วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกนิ 115,204,861 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 74,510,000 หุ้น และส ารอง
เพิ่มไว้ส าหรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 (IP-W1) 
จ านวน 1,854,902 หุ้น และส ารองส าหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 38,839,959 หุ้น  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ขา้งตน้ ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทในครัง้นี ้จะช่วยท าใหบ้รษัิทสามารถระดมทนุไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ และลดภาระการลงทนุของผู้
ถือหุน้เดิมในการเพิ่มทุน นอกจากนี ้การที่บริษัทไดร้บัการตอบรับจากนกัลงทุนที่มีศกัยภาพและมีช่ือเสียง จะสามารถสรา้ง
ความมั่นใจใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมถึงความส าเรจ็ในการเพิ่มทนุไดต้ามเปา้หมาย และเป็นการเสรมิสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของ
บรษัิทใหส้ามารถเติบโตอยา่งมั่นคงและยั่งยืนได ้โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงันี ้

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 74,510,000 หุน้ ในราคาเสนอขาย 14 บาทตอ่หุน้ 
คิดเป็นมูลค่ารวม 1,043,140,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท อนิโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 74,510,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บรษัิท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ 
จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจนในราคาเสนอขายหุน้ละ 14 บาท 
คิดเป็นมลูค่ารวม 1,043,140,000 บาท ซึ่งราคาที่เสนอขายเป็นราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ
บริษัทตามประกาศ ทจ. 72/2558 โดยบริษัทก าหนดสว่นลดรอ้ยละ 25.02 ของราคาตลาด ซึ่งเกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด จึง
เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต  ่ากวา่ราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักลา่ว 

ซึ่งราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรใหแ้ก่ INNOBIC LL ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติเสนอตอ่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให ้INNOBIC LL ซึ่งเป็นบคุคลใน
วงจ ากัด คือระหว่างวนัที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  ซึ่งมีราคาเท่ากับ 18.67 บาทต่อหุน้ (ขอ้มูลจาก 
SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

ทัง้นี ้ราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ทางคณะกรรมการบริษัทไดใ้หท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) คือ บริษัท 
ดิสคพัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีผ่านความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ไดป้ระเมินมลูคา่ยตุิธรรมหุน้ของบรษัิทอยูท่ี่ช่วง 12.03-14.60 บาท เนื่องจากการใช้
ราคาตลาดที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) มีขอ้จ ากดัเรื่องในอดีตที่ผ่านมามีราคาซือ้ขาย
ค่อนขา้งมีช่วงที่กวา้ง จากสถิติการซือ้ขายหุน้ของบริษัทโดยไดร้บัขอ้มูลจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET SMART) จากวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 พบว่ามีราคาสงูสดุอยู่ที่ 24.70 บาท และต ่าสดุที่ 17.80 บาท มีราคาเฉลี่ยที่ 
21.17 บาท และมีปริมาณซือ้ขายค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกบัหุน้ที่หมุนเวียนในตลาด (Free Float) โดยมีการซือ้ขายหุน้ต่อวนั
ประมาณ 0.70% ของปริมาณหุน้ที่กระจายอยู่ (Free Float) รวมทัง้การออกและเสนอขายหุน้สามัญในคราวนีค้่อนขา้งมี
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ปรมิาณหุน้ท่ีมีนยัส  าคญั การน าราคาตลาดในแตล่ะวนัมาอา้งอิง ทัง้ที่ราคาซือ้ขายก็มีความตา่งของราคาซือ้ขายมากระดบัหนึง่
ในช่วงเวลาที่ผา่นมา และยงัมีปรมิาณซือ้ขายที่นอ้ยมากอีกมาเป็นราคาอา้งอิงวา่เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของราคาหุน้ของบรษัิท ท า
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาวา่ อาจจะไมม่ีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสะทอ้นถึงมลูคา่ยตุธิรรมที่แทจ้รงิของบรษัิทรวมทัง้
ราคาประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่บริษัทไดป้ระเมินยงัสอดคลอ้งกบัราคาประเมินมูลค่ายตุิธรรมที่ทาง  INNOBIC LL ไดว้่าจา้งให้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ประเมินมลูคา่ยตุิธรรมอีกดว้ย ดงันัน้ ทางคณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ น่าจะมีความ
เหมาะสมในการน าราคาดงักลา่วมาเป็นท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขาย และราคาดงักลา่วเป็นราคาที่ตกลงและเจรจากนั
ระหวา่งบรษัิทกบั INNOBIC LL ภายใตเ้ง่ือนไขของความรว่มมือที่จะตอ่ยอดทางธุรกิจดว้ยกนั 

นอกจากนี ้แมบ้รษัิทจะไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทแลว้ 
บรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทดว้ย 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ INNOBIC LL ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของราคาหุน้ของ
บริษัทก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิให้ INNOBIC LL ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
ทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  (Silent  Period) 
โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน INNOBIC LL จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายดงักลา่วไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่ง
หา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ส  าหรบัรายละเอียดส าคญัเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

ทัง้นี ้INNOBIC LL ไมม่ีความสมัพนัธใ์ด ๆ และไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทและบรษัิทย่อย ในลกัษณะ
ที่จะท าใหเ้ขา้ขา่ยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมทัง้ไม่มีบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัที่ถือหุน้ของบรษัิท อนัจะเป็นเหตใุห้
ตอ้งนบัรวมการถือครองหลกัทรพัยเ์พื่อท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) กลา่วคือ ไม่มีบคุคลอื่นที่มี
ความสมัพนัธห์รือมีการกระท ารว่มกนั (Concert Party) หรือไม่มีบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม หรือไม่มีบคุคลที่ถือหุน้ไวแ้ทน (Nominee) ท าใหส้ดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท
ของ INNOBIC LL ภายหลงัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ( Private Placement) จะ
ถือหุน้ของบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 74,510,000 หุน้ หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ทัง้หมด (ก่อนการใชส้ทิธิแปลง
สภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1) ดงันัน้ INNOBIC LL จึงไมม่ีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิท (Tender 
Offer) เนื่องจากยงัไดหุ้น้ของบริษัทไม่ถึงจ านวนรอ้ยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือครองหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวนัที่  
13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ทางบริษัทคาดวา่กระบวนการซือ้ขายทัง้หมดจะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2565 (ขึน้อยู่กบัความสมบรูณข์องเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุน้) และภายหลงัจากที่
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ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ INNOBIC LL รวมทัง้อนมุตัิเรือ่งตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว
แลว้ 

พรอ้มทัง้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิาร หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอื ผูร้บั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้
นี ้โดยใหม้ีอ  านาจที่จะสามารถด าเนินการไดด้งัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอ ขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้ สามญัเพิ่มทนุ วนั
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และวิธีการช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจดัสรร
และจองซือ้เป็นคราวเดียว หรือหลายคราว) รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการออก เสนอขาย 
จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วและการดแูลการจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง
ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) การลงนาม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการตา่ง ๆ ในเอกสารค าขออนญุาตตา่ง ๆ และ
หลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ ส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว 
รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก  
เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษัิทส าเรจ็ลลุว่งไปได ้

(3) ในกรณีที่การจัดสรรภายในระยะเวลาที่ไดร้บ้อนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แต่เกินกว่าสามเดือน มอบหมายให้
คณะกรรมการบรษัิทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาก าหนดราคาก าหนดราคาเสนอ
ขายตามราคาตลาดได ้โดยราคาดงักลา่วเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม ่ทัง้นี ้ตามประกาศ 
ทจ. 72/2558 ในกรณีก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ แตต่อ้งไมเ่กิน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มติอนมุตัิ
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่หรอืบรษัิทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 12 เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้
อนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ หากผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ย่างชดัเจนวา่เมื่อพน้ระยะเวลา 3 เดือนดงักลา่ว ใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดไดต้ามขอ้ 15 (2) 

รายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบั
การเสนอขายและจัดสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่ บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อยทางออ้มที่บริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้รอ้ยละ 100) ซึง่เป็นบคุคลในวงจ ากดั ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิและใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 74,510,000 หุน้ในราคาเสนอขาย 14 บาทตอ่หุน้ 
คิดเป็นมลูค่ารวม 1,043,140,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นบคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement: PP) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน และการมอบอ านาจตามที่เสนอขา้งตน้ 
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การลงมติ: วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุน้ในราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ดงันัน้การลงมติในวาระนีจ้ะตอ้งไม่มีคะแนนเสียง
คดัคา้นเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงดว้ย 
 
วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,854,902 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 (IP-W1) ตาม
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 (IP-W1) เน่ืองจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษา
ผลประโยชนข์องผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,854,902 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) เนื่องจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยเหตกุารณท์ี่ตอ้งปรบัสิทธิก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) ตามขอ้ 2.2.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้
สามญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเฉลี่ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที่
ออกใหม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญับริษัท” ตามขอ้ 4.1 ทางบริษัทก็จะตอ้งมีการปรบัอตัราการแปลง
สภาพ ดงันัน้ ทางบริษัทจึงตอ้งส ารองจ านวนหุน้สามญัเพิ่มขึน้เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) และก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ร ับมอบอ านาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไดทุ้กประการ รวมทัง้มี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ หรือที่เก่ียวขอ้ง เป็นไดต้ามสมควรเพื่อใหก้ารออกและจดัสรรส าเร็จลลุว่ง ภายใตเ้ง่ือนไขของ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิและใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,854,902 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิทครัง้ที่ 1 (IP-W1) ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิ และการ
มอบอ านาจตามที่เสนอขา้งตน้ 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6.3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  38,839,959 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท เพือ่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

ตามที่ บริษัทไดข้ออนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 38,839,959 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม ่(1) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
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เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) จ านวนไมเ่กิน 10,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 3.35 ของทนุช าระแลว้ หรอื (2) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไมเ่กิน 28,839,959 
หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.68 ของทนุช าระแลว้ ซึง่มีรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และเง่ือนไขการออกและการจัดสรรตามวาระที่ 4 และมีรายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ ( F 53-4 ) ตามสิ่งทีส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นสมควรอนมุตัิและใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  38,839,959 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

การลงมติ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่จ านวน 3 ท่าน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามที่ บรษัิทมีแผนที่จะขยายตวัทางธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจยาและอาหารเสรมิ ขยายก าลงัการ
ผลติและขยายสาขาของรา้นขายยา ตลอดจนลงทนุในธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทยใ์นการคน้ควา้หรอืวิจยั รวมทัง้ การสง่ผา่น
เทคโนโลยีจากต่างประเทศนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นชอบการเพิ่มจ านวนกรรมการ โดยการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ านวน 3 ทา่น จากจ านวนกรรมการบรษัิทในปัจจบุนั 
7 ทา่น เป็น 10 ทา่น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้ของบรษัิท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยค านึงถึงคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาน าเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเขา้ใหมจ่ านวน 3 ทา่น คือ 1. นางอภิรม์ณ โพธ์ิศร ี2. นางณฐัรนิทร ์
พลพืชน ์และ 3. นางสาวชมภูนุช มีหวงั เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิท ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
น าเสนอ ซึ่งการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไว ้และจากการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ืออย่างละเอียด
รอบคอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบตัิ
ครบถว้น เหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และพรอ้มที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ รวมทัง้ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ด  าเนินการธุรกิจเดียวกับบริษัทที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการจึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการ
จ านวน 3 ท่าน จากเดิมจ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวน 10 ท่าน โดยแต่งตัง้ 1. นางอภิรม์ณ โพธ์ิศรี 2. นางณฐัรินทร ์พลพืชน ์และ 
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3. นางสาวชมภนูชุ มีหวงั ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท รวมทัง้ มอบหมายใหบ้คุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท
มอบหมายใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ
ด าเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเสร็ จ
สมบรูณ ์

การลงมติ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)       

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- Meeting) เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน โดยผูถื้อหุน้สามารถสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีน
ส าหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) และเอกสารยืนยนัตวัตนมายงั
บรษัิทภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยบรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสไ์ดใ้นวนัพธุที่ 
20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไปจนกวา่จะปิดการประชมุ 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที ่6 หรอืสามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบฉนัทะ
ไดจ้ากเว็บไซต ์www.interpharma.co.th โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบไุวเ้ท่านัน้ หรือผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ใหก้บักรรมการอิสระของบรษัิทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได้ คือ ศาสตราจารย์
คลนิิกเกียรติคณุ นายแพทยอ์ดุม คชินทร และ/หรอื ดร. เปาว ์ศรปีระเสรฐิสขุ โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือเป็น
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และโปรดจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ
ตามที่บรษัิทก าหนดมายงับรษัิทลว่งหนา้ทางไปรษณียเ์พื่อใหบ้รษัิทไดร้บัภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

  
ขอแสดงความนบัถือ 

 

    

(ดร. ตฤณวรรธน ์ ธนิตนิธิพนัธ)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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