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 วนัที 19 กรกฎาคม  
 

เรอืง แจง้สิทธิการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จาํกดั (มหาชน) 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
สิงทีสง่มาดว้ย 1.  หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหมพ่รอ้มสารสนเทศ 
 2.  ใบจองซือหุน้สามญัทีออกใหม ่
 3.  ใบรบัรองการจองซือหุน้สามญัทีออกใหม ่

4. เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงค์นาํหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทา่นนัและแบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA 

5. แผนทีรบัจองซือหุน้สามญัทีออกใหม ่
 

 ดว้ยทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จาํกดั ครงัที /   เมือวนัที  กรกฎาคม  ไดมี้มติอนมุติัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน , , . บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน , ,  หุน้มลูคา่หุน้ทีตราไวหุ้น้ละ .  บาท โดยมี
รายละเอียดจดัสารหุน้สามญัเพิมทนุทีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน , ,  หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ .  บาท เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ทีแต่ละรายถืออยู่ ( Rights Offering ) ในอตัราส่วนการจดัสรร  หุน้สามญัเดิมต่อ  หุน้สามญั
เพิมทนุโดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ  บาทในกรณีทีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นันทิง และผูถื้อหุน้สามารถจองซือหุน้สามญัออกใหม่
เกินกว่าสิทธิไดโ้ดยใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทีออกใหม่ทีไม่ไดร้บัการจองซือในการจดัสรรครงัแรกทีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิ
และชาํระราคาค่าจองซือหุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ทีเหลือใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ทีจองซือ
เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายนนัทกุรอบไป 
 ในการนี บริษัทฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุพรอ้มใบสาํคญัการ
แสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวนัที  กรกฎาคม  และกาํหนดวนัจองซือและชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิมทนุในระหว่างวนัที  
สิงหาคม  ถึงวนัที 6 สิงหาคม  (รวมทงัสิน  วนัทาํการ)  
 บริษัทฯ จึงเรียนมาเพือแจง้สิทธิของท่านในการจองซือหุน้สามญัทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Right Offering ซึงมีจาํนวนตามที
ระบไุวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้สามญัทีออกใหม่ ซงึออกโดย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ทงันี บรษัิทฯ ไดก้าํหนด
เงือนไข และรายละเอียดการเสนอขาย พรอ้มทงัการจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหมใ่นการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีรายละเอียดตามที
ระบไุวใ้นสารสนเทศของหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหมเ่พือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และสรุปไดด้งัตอ่ไปนี 
 

1. กาํหนดการจองซือและรบัชาํระเงินคา่จองซือหุน้สามญัทีออกใหม ่
วนัที  – 16 สิงหาคม  เวลา .  น. ถึง .  น. (เวน้วนัหยดุราชการ) 

2. สถานทีรบัจองซือและรบัชาํระคา่จองซือหุน้สามญัทีออกใหม ่
บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จาํกดั (มหาชน) 
เลขที /  อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชนั  ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์บางรกั กรุงเทพมหานคร  
เบอรโ์ทร - -  เบอรแ์ฟกซ ์ - 34-0135 

3. ช่องทางการชาํระเงินคา่หุน้ 
3.1 ชาํระเงินสดไดที้สถานทีรบัจองซือ  
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3.2 วิธีโอนเงินเขา้บญัชีบรษัิทฯ 
ชือบญัชี บมจ. อินเตอร ์ฟารม์า เพือการจองซือหุน้  
ธนาคาร กรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาสีลม  
ประเภทบญัชี  กระแสรายวนั 
บญัชีเลขที - - -   

ผูจ้องซือจะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานการจองพรอ้มตน้ฉบบัใบนาํฝากเงินค่าจองหุน้ส่งมาทีบริษัทฯภายในวนัที  
สิงหาคม  ซงึเป็นวนัสดุทา้ยของการจองซือหุน้เพิมทนุ 

3.4 เช็ค/แคชเชียรเ์ช็คทีขีดคร่อมสังจ่ายเช็คสังจ่ายเฉพาะ ในนาม “บมจ. อินเตอร ์ฟารม์าเพือการจองซือหุน้“ ซึงสามารถ
เรยีกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกัเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน  วนัทาํการโดยจดัสง่มาพรอ้มกบัใบจองซือหุน้ และใบรบัรอง
การจองซือหุน้ ณ สถานทีจองซือ ภายในเวลา .  น.ของระยะเวลาจองซือโปรดลงวนัทีในเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ตาม
วนัทีจองซือ แตไ่มเ่กินวนัที  สิงหาคม  พรอ้มทงัระบุชือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทที์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั
ของเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คในกรณีทีลกูคา้ไม่ไดร้ะบุชือ-นามสกุล และ เบอรโ์ทรติดต่อในดา้นหลงัของเช็ค / แคชเชียรเ์ช็ค 
หรือทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อลกูคา้ได ้ในกรณีไม่สามารถเรยีกเก็บเงินไดบ้รษัิทฯขอสงวนสิทธิในการรบัการจองซือ
หุน้ดงักลา่ว 

3.5 ดรา๊ฟท ์ประเภทเรยีกเก็บเงินไดท้วัราชอาณาจกัร โดยสงัจ่าย ในนาม “บมจ. อินเตอร ์ฟารม์า เพือการจองซือหุน้” 
4 วิธีการจองซือหุน้ 

4.1 ผูถื้อหุน้สามารถจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทไดต้าม วนั เวลา และสถานทีตามทีระบ ุ
4.2 เอกสารทีใชใ้นการจองซือ ประกอบดว้ย 

(1)   ใบจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือหุน้สว่นที  และหลกัฐานการ   
รบัจองซือหุน้ (ส่วนที  ของใบจองซือหุน้) กรณีทีเป็นนิติบคุคลใหล้งนามพรอ้มประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) ทงันี ผูถื้อ
หุน้สามารถยืนใบจองซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิท  ใบ ตอ่ใบรองการจองซือหุน้สามญัเพิมทนุ  ฉบบัเทา่นนั 

 (2) หลกัฐานการชาํระเงิน ไดแ้ก่ 
เช็คบคุคล / แคชเชียรเ์ช็ค หรอื ดรา๊ฟท ์(ทีสามารถเรยีกเก็บไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน  วนั
ทาํการ หรอืสาํเนาใบนาํฝากเงิน พรอ้มเขียนชือ นามสกลุ ทีอยู่ และเบอรโ์ทรศพัทที์ติดตอ่ไดไ้วด้า้นหลงั 

(3) ใบรบัรองสิทธิการจองซือหุน้สามญัเพิมทุน (สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) ซึงออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั 

(4) สาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา้แรก ประเภทออมทรพัย  ์หรือกระแสรายวันเท่านัน โดยชือบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตอ้งเป็นชือเดียวกบัผูจ้องซือเทา่นนั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง สาํหรบักรณีทีผูจ้องซือตอ้งการใหคื้น
เงินค่าจองซือหลกัทรพัยส์่วนทีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนทีจองซือเกินสิทธิ ผ่าน
ระบบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน 
 (ก)  บคุคลสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประชาชน พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 (ข)  บคุคลตา่งดา้ว : สาํเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : สาํเนาหนังสือรบัรองบริษัททีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน  เดือนก่อนวัน
กาํหนดการใช้สิทธิ พรอ้มรับรองสาํเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อาํนาจลงลายมือชือตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ง)  นิติบคุคลตา่งประเทศ : สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตงับริษัท หนงัสือบริคณหส์นธิขอ้บงัคบั และหนงัสือ
รบัรอง ทีออกไม่เกิน  เดือนก่อนวนักาํหนดการใชส้ิทธิ ซึงรบัรองโดย Notary 
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Public พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือ
ชือตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(6) หนงัสือมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทน ซึงติดอากรแสตมป์  บาท (กรณีทีมอบหมายใหผู้ร้บัมอบอาํนาจมา
กระทาํการแทน) พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ (ในกรณีคนต่างดา้วมอบอาํนาจ ใหแ้นบ
สาํเนาใบตา่งดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทางทีแสดงหลกัฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซงึลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 ในกรณีหนงัสือมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทน ทีมีการจดัทาํในต่างประเทศ หนงัสือมอบอาํนาจ และสาํเนาหนงัสือ
เดินทางของผูม้อบอาํนาจ ทียงัไม่หมดอายุ จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชือโดยเจา้หนา้ที Notary Public และ
รบัรองโดยเจา้หนา้ทีสถานทไูทย หรอืสถานกงสลุไทยในประเทศทีเอกสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํ หรอืรบัรองความถกูตอ้ง 
ทงันี ผูร้บัมอบอาํนาจใหก้ระทาํแทน จะตอ้งแสดงบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ต่อหนา้เจา้ทีของ
บรษัิท พรอ้มสง่มอบสาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทางทีรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้  
ทงันี ลายมอืชอืในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับตอ้งตรงกับลายมอืชอืทลีงนามในเอกสารจองซอื
ห ุน้สามัญเพมิท ุน  

(7) ในกรณีทีผูถื้อหุน้ประสงคที์จะส่งใบจองซือหุน้เพิมทนุทางไปรษณียล์งทะเบียน ขอใหจ้ดัส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบ
จองซือหุน้  ใบรบัรองการจองซือหุน้  และเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คทีขีดครอ่มสงัจ่ายเฉพาะ โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน
มายงัสถานทีจองซือ ทงันี  เอกสารการจองซือจะตอ้งถึงทีทาํการบรษัิทภายในเวลา .  น. ของวนัที  สิงหาคม  
เป็นอย่างชา้ และเพือความสะดวกในการจองซือ กรุณาวงเลบ็มมุซองวา่ “การจองซือหุน้เพิมทนุ” 

5 หลกัฐานการรบัการจองซือหุน้ 

บรษัิทจะส่งคืนหลกัฐานการรบัการจองซือหุน้ (ส่วนที  ของใบจองซือ) เป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทงันีการจองซือหุน้จะมีผล
สมบรูณต์อ่เมือบรษัิทสามารถเรยีกเก็บเงินตามเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

6 การสละสิทธิจองซือ  
ผูถื้อหุน้ทีมิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ หรือมิไดช้าํระเงินภายในเวลาทีกาํหนดไว ้หรือเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้าม
เวลาทีกาํหนด บรษัิทจะถือวา่ทา่นสละสิทธิการจองซือหุน้ครงันี 

 

 จงึเรยีนมาเพือโปรดทราบ 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(ดร. ตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ)์ 
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

 
หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใดกรุณาติดตอ่สอบถาม 
เลขานกุารบรษัิท หมายเลขติดตอ่  เบอรโ์ทร - -  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) 

 
1. ชื่อติดต่อและสถานท่ีตัง้ของบริษัท 

คณุสภุาภรณ ์ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช 
บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์บางรกั กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2634-0225 หมายเลขโทรสาร : 0-2634-0135 
โฮมเพจบริษัท : www.interpharma.co.th 
 

2. การประชมุคณะกรรมการและการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ท่ีมีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 
 ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที4่/2564 : วนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  : วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 
 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 2 มิถุนายน 2564 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564เมื่อ
วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดังนี ้
 

 ลดทนุจดทะเบียน : ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน  204.50  บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
144,200,000  บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 144,199,795.50 บาท  โดยการ
ตดัหุน้สามญัท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 409 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท  ซึ่งภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี ้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน
เท่ากบั 144,199,795.50 บาท และทนุท่ีช าระแลว้เป็นจ านวน 144,199,795.50 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิน้  288,399,591  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 
ทั้งนี ้หุน้สามัญที่ยังไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 204.50 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ
ทัง้สิน้ 409 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นหุ้นสามัญส ารองไวส้  าหรบั
การจ่ายหุน้ปันผล ซึ่งทางบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจ่ายหุน้ปันผลไปแลว้เมื่อวนัท่ี 
18 พฤษภาคม 2564 

ประเภทของหุน้เพิ่มทนุ : หุน้สามญัใหม่ 
ทนุช าระแลว้ ณ ปัจจบุนั : 144,199,795.50 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 288,399,591 หุน้ 

  มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ทนุจดทะเบียนท่ีจะเพิ่มขึน้ : 33,839,959.50บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 67,679,919หุน้ 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ : 178,039,755บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน356,079,510 หุน้ 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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วิธีการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ : จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผู้
ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)โดยก าหนดใหว้ันก าหนดรายชื่อผูถื้อ
หุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพรอ้มใบส าคัญ
แสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date)ในวนัท่ี 21กรกฎาคม 2564ในกรณีมีเศษหุน้
ใหปั้ดทิง้ทัง้จ านวนบริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวใหก้ับผู้
ถือหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร 
(Excess Rights)ตามสดัส่วนดงักล่าวขา้งตน้ในราคาเดียวกนั จนกว่าหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวจะไดร้บัการจดัสรรครบทัง้จ านวน 

สิทธิในการไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1ผูท่ี้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน
1 หุน้ จะไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ IP-W1 จ านวน 2 หน่วย (โดยไม่คิดมลูค่า) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร : ไม่เกิน 9,613,320 หุน้หุน้มลูค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท 
อตัราส่วน : 30 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
ราคาเสนอขายต่อหุน้ : 20 บาท 

วนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ :  วนัท่ี 9-16 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ) 
 

4. การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
4.1 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือนอ้ยกว่าสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวจะไดร้บัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวนท่ีจองซือ้ 
4.2 ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวไ้ด ้( Oversubscription ) โดยท่ีผูถื้อ

หุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทท่ีไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ในการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้(Rights Offering) ในครัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนในรอบแรกแลว้ บริษัทจะจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่
ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ท่ีไดร้ับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่ง
รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท
รายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีมีจ านวนหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัท
จะจัดสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทกุ
รายตามจ านวนท่ีแสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีท่ีมีจ านวนหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) ในรอบแรกนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรร
หุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุน้

เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูจ้อง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรรในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ 
ทัง้นี ้จ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระ
ค่าจองซือ้แลว้ 
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(2) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามขอ้ข. (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณ
ดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บั
จดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจัดสรรจะไม่
เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ 
ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นีจ้นกระทั่งไม่มีหุน้
เหลือจากการจดัสรร 

 

การจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้
รายใด (รวมถึงบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 รวมทัง้ท่ี
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูถื้อหุน้รายดงักล่าวถือหุน้ของบริษัทในลกัษณะดงัต่อไปนี ้
(ก) ในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนด

ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบครองกิจการ (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดังกล่าว
ไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ี 12/2554 
หรือ 

(ข) ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท 
 

อน่ึง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือ
หุน้(Rights Offering) และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ใหด้  าเนินการลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิง้ 

ในการด าเนินการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) ในครัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ส าเรจ็ลลุ่วงโดย
อ านาจดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท 

ตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทัง้บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทรายใด หากการด าเนินการดงักล่าวจะท า ปฏิบตัิผิดกฎหมายหรือระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ต่างประเทศ 

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน 
หรือหลาย ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือ
รายละเอียดในการจัดสรรและการ เสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวนัก าหนดสิทธิรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ี
มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาตการขอผ่อนผนัหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การจัดสรรหุน้สามญั เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ี หรือตวัแทนของ
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หน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ และด าเนินการใดจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

 

5. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 มีมติก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่ม
ทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
 

6. ก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
 6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุน้ 
  วนัท่ี 9 – 16 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วนัท าการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. 
 6.2 สถานท่ีรบัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

  บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์บางรกั กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศพัท ์: 0-2634-0225 
หมายเลขโทรสาร : 0-2634-0135 
 

7. วิธีการจองซือ้หุน้ 
 7.1 ผูถื้อหุน้สามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทไดต้าม วนั เวลา และสถานท่ีตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6. 
 7.2 เอกสารท่ีใชใ้นการจองซือ้ ประกอบดว้ย 

(1)   ใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้หุน้ส่วนท่ี 1 และ
หลักฐานการรับจองซือ้หุ้น (ส่วนท่ี 2 ของใบจองซือ้หุ้น) กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อม
ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถย่ืนใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 1 ใบ ต่อใบ
รองการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเท่านัน้ 

  (2) หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่ 
เช็คบคุคล / แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์(ท่ีสามารถเรียกเก็บไดจ้ากส านักหกับญัชีในกรุงเทพมหานคร
ไดภ้ายใน 1 วันท าการ หรือส าเนาใบน าฝากเงิน พรอ้มเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู่ และเบอรโ์ทรศัพท์ท่ี
ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

(3) ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(4) ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรก ประเภทออมทรพัย ์หรือกระแสรายวนัเท่านัน้ โดยชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้เท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ส าหรบักรณี
ท่ีผูจ้องซือ้ตอ้งการใหค้ืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัยส์่วนท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่
ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน 
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  (ก)  บคุคลสญัชาติไทย  : ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 (ข)  บคุคลต่างดา้ว  : ส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรบัรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่ 
 เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใชส้ิทธิ พรอ้มรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง และเอกสารหลักฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อ
ตาม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง)  นิติบคุคลต่างประเทศ : ส าเนาหนังสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณหส์นธิ
ขอ้บงัคบั และหนังสือรบัรอง ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจ
ลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(6) หนังสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ (ในกรณีคนต่าง
ดา้วมอบอ านาจ ใหแ้นบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ีแสดงหลักฐานการอยู่ใน
ประเทศไทย) ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ในกรณีหนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทน ท่ีมีการจดัท าในต่างประเทศ หนงัสือมอบอ านาจ และ
ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ ท่ียังไม่หมดอายุ จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดย
เจา้หนา้ท่ี Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ท่ีสถานทูไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ี
เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรบัรองความถกูตอ้ง 

 ทัง้นี ้ผูร้บัมอบอ านาจใหก้ระท าแทน จะตอ้งแสดงบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ต่อ
หนา้เจา้ท่ีของบริษัท พรอ้มส่งมอบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ีรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งแลว้ 

 ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

7.3 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจอง
ซือ้โดยมีวิธีการช าระเงินดงัที่ระบไุวต้่อไปนี ้
(1) ช าระเงินสดไดท่ี้สถานท่ีรบัจองซือ้  
(2) ช าระเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีบริษัท 

ชื่อบญัชี บมจ. อินเตอร ์ฟารม์า เพื่อการจองซือ้หุน้  
ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาสีลม  
ประเภทบญัชี  กระแสรายวนั 
บญัชีเลขท่ี 662-0-00155-0  
ผูจ้องซือ้จะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานการจองพรอ้มตน้ฉบบัใบน าฝากเงินค่าจองหุน้ส่งมาท่ีบริษัทฯ ภายใน
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการจองซือ้หุน้เพิ่มทุน 

(3) ช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์
(ก) ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะในนาม  

บมจ. อินเตอร ์ฟารม์า เพื่อการจองซือ้หุน้ 
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ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการ โดยจดัส่ง
มาพรอ้มกับใบจองซือ้หุน้ และใบรบัรองการจองซือ้หุน้ ณ สถานท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น.
ของระยะเวลาจองซือ้โปรดลงวนัท่ีในเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค ตามวนัท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกินวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564
พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค
ในกรณีท่ีลกูคา้ไม่ไดร้ะบุชื่อ-นามสกุล และ เบอรโ์ทรติดต่อในดา้นหลงัของเช็ค/ แคชเชียรเ์ช็ค หรือ
ทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อลกูคา้ได ้ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
รบัการจองซือ้หุน้ดงักล่าว 

(ข) ดร๊าฟท ์ประเภทเรียกเก็บเงินไดท้ั่วราชอาณาจกัร โดยสั่งจ่าย ในนาม บมจ. อินเตอร ์ฟารม์า เพื่อการ
จองซือ้หุน้ 

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้ (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)) ชื่อ -
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัของเช็ค แคทชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

(ง) ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ระหว่างวันท่ี 9 – 16 
สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. 

7.4 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้กรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท ไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจนหรือไม่
สมัพนัธก์ัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใชข้อ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีเห็นสมควรในการจัดสรร
หลักทรพัยข์องบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้
หลกัทรพัย ์และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหลกัทรพัยข์องบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว 

7.5 ในกรณีผูจ้องซือ้ท่ียื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนแลว้ จะยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ไดร้บัเอกสารการจองซือ้ 
หุน้สามญั และ/หรือเงินค่าจองซือ้หุน้ภายในเวลาท่ีก าหนด 

7.6 กรณีสละสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน เมื่อผูถื้อหุน้ท่ีมิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้หรือมิไดช้ าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด
ไวห้รือเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาท่ีก าหนดหรือจัดส่งเอกสารใหบ้ริษัท
ไม่ครบถว้น บริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิการจองซือ้หุน้ครัง้นี ้

7.6 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผูถื้อหุ้น
จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านัน้ หากผูถื้อหุน้
จองซือ้ดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุน้หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะไดร้บัการจัดสรรหลกัทรพัยข์องบริษัทของทกุ
หมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เขา้ดว้ยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุขอ้มลูดงักล่าวในเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ชดุเดียวกนั ผูจ้องซือ้อาจไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัยข์องบริษัทไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผู้
ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรพัย์ของบริษัทให้แก่ ผูจ้อซือ้ตามท่ี
เห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหลกัทรพัยข์องบริษัทใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายดงักล่าว 

7.7 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคท่ี์จะส่งใบจองซือ้หุน้เพิ่มทุนทางไปรษณียล์งทะเบียน ขอใหจ้ดัส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบ
จองซือ้หุน้  ใบรบัรองการจองซือ้หุน้  และเช็ค/แคชเชียรเ์ช็คท่ีขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทัง้นี ้ เอกสารการจองซือ้จะตอ้งถึงท่ีท าการบริษัทภายในเวลา 12.00 น. 
ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564เป็นอย่างชา้ และเพื่อความสะดวกในการจองซือ้ กรุณาวงเล็บมุมซองว่า
“การจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน” 

7.8 การคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรพัย ์
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(1) ในกรณีท่ีตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ หรือ การคืนเช็คค่าจองซือ้หุน้ บริษัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี้
กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ไม่ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เน่ืองจากปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในการจอง
ซือ้ หรือไดร้บัจัดสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่
จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในกรณีดงักล่าว บริษัทจะด าเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซือ้หลักทรัพย์ส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัท
ครัง้นี ้โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ไดต้ามท่ีระบุ ไวใ้นใบจองซือ้หลกัทรพัยข์อง
บริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรร
หรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคาร
ของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบุ ไว้ในใบจองซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการ
จัดสรร หรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะใน
นามของผูจ้องซือ้ และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัท
ตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564กรณีการรบัคืนเงินเป็นเช็คนัน้ผูจ้องซือ้จะเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลักทรพัยข์องบริษัทในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรร หรือ
ไดร้บัการจัดสรรไม่ครบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัท าการนับจากวันท่ีสิน้สดุระยะเวลา
จองซือ้ บริษัทมีหน้าที่รบัผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะตอ้งท าการช าระดอกเบีย้
ให้แก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดย ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรร
หรือไดร้บัจัดสรรไม่ครบและตอ้งช าระคืน นับจากวนัท่ีพน้ก าหนด ระยะเวลา 14 วนัท าการดงักล่าว
จนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืนตามวิธีดงักล่าวขา้งตน้ 

8. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้ริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้
8.1  ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จอ งมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัท 

จะด าเนินการน าหุ้น ท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ า กัด เพื่อ 
ผู้ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ า นวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ ซึ่งใน 
กรณีนีผู้จ้องซือ้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 
ได้ทัน ที ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ  อนุญาตให้หุ้นของบริษั ทท า การ ซื ้อ ขาย ได้ใ นตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ในกรณีข้อ 8.1 นี ้ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ประสงคจ์ะ 
ฝากซือ้ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้น 
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตามขอ้ 8.2 แทน 

8.2  ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีได้รับการ 
จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและท่ีอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 
วันท าการ นับจากวันปิดการจองซือ้หุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ีหุน้ของบริษัทไดร้บัอนุมตัิ
ใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 
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8.3  ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทจะด าเนินการ 
น าหุ้นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จ า กัด” โดยศูนย์รับฝาก 
หลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้เขา้บญัชีดงักล่าวในนามของผูจ้องซือ้หุน้ และออกหลกัฐานการฝาก
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้และหากผูจ้องซือ้ ตอ้งการถอนหลกัทรพัยด์งักล่าว สามารถติดต่อศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราท่ีศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ีประสงคน์ าหลักทรัพย์ฝากเขา้บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ 
(Issuer Account) เท่านัน้” เพื่อน าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

 

9. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พ่ิม 

9.1 ส าหรบัเงินทุนท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ( Right 
Offering)  

(1) เพื่อเป็นฐานเงินทุนให้กับ บริษัทโมเดิรน์ ฟารม์า จ ากัด เพิ่มเติมในการลงทุนก่อสรา้งและขยายเครื่องมือ 
เครื่องจักร โรงงานเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจใหค้รบวงจรตลอดจนใหค้รอบคลมุการขยายการด าเนินธุรกิจใน
การรบัจา้งการผลิตยา และผลิตยาเพื่อขายประมาณ 30 ลา้นบาท 

(2)  เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้ทรัพย์สิน โรงงาน วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือตลอดจนระบบปฎิบัติการของ
โรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟารม์า (ประเทศไทย) จ ากดั ประมาณ 100 ลา้นบาท 

(3) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุและเงินทุนหมนุเวียนส าหรบัธุรกิจผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น กญัชงและกญัชา เป็นตน้ ประมาณ 10 
ลา้นบาท 

(4) เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการเขา้ซือ้กิจการเพื่อขยายช่องทางการจ าหน่าย เพื่อท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้ประมาณ 
32 ลา้นบาท 

(5) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทประมาณ 10 ลา้นบาท 
(6) เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมของบริษัทประมาณ 10 ลา้นบาท 

 

9.2 ส าหรบัเงินทนุท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(1)  เป็นแหล่งเงินทุนในการเขา้ซือ้กิจการใหม่ท่ีเก่ียวเนื่องและต่อยอดใหก้ับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายไดย้อดขายและก าไร 

เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัปศสุตัว ์ธุรกิจผลิตอาหารสตัว ์เป็นตน้ประมาณ 400 ลา้นบาท 
(2) เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทประมาณ 40 ลา้นบาท 
(3) เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมของบริษัทประมาณ 40 ลา้นบาท 

 

9.3 ส าหรบัเงินทนุท่ีจะไดร้บัจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(1) เพื่อเตรียมความพรอ้มของบริษัทส าหรบัการลงทนุหรือขยายธุรกิจใหท้นัต่อความตอ้งการและ สภาวะการณ์ 
(2) เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัความตอ้งการใชเ้งินทนุหมนุเวียนท่ีอาจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจ 
(3) เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมของบริษัท 

อน่ึง วัตถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนตามขอ้ 9.1(2)ทางบริษัทไดจ้ัดสรรเงินเพิ่มทุนจ านวน 100 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการซือ้
ทรัพย์สินตามรายงานการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามท่ีทางบริษัทได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯไปแล้วเมื่อวันท่ี 8  
กุมภาพนัธ ์2564 ส่วนเงินท่ีจะซือ้ทรพัยส์ินส่วนท่ีเหลือทางบริษัทก็จะจัดสรรจากเงินทุนหมนุเวียนตลอดจนพิจารณาการใชส้ินเชื่อ
จากสถาบนัการเงินต่อไป 

ทัง้นี ้วตัถุประสงคต์่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงัมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใชเ้งินทุนดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดซ้ึ่ง
ขึน้อยู่กบัความสามารถในการระดมทุนของบริษัทตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจ าเป็นในแต่ละสถานการณต์่าง ๆ ซึ่ง
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อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้อย่างไรก็ตามก่อนท่ีบริษัทจะตกลงและท ารายการใด ๆ ทางบริษัทก็จะปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบ
ของทาง กลต. และ ตลท.ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั เช่น หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมถึงหลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ 

 

10. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
10.1  ส าหรบัเงินทุนท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering)  
(1) เพื่อใหบ้ริษัทมีเงินลงทนุเพิ่มเติมส าหรบัการขยายธุรกิจของบริษัท 
(2) เพื่อใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องในการด าเนินกิจการ 
(3) น าไปช าระคืนเงินกูย้ืม เพื่อท าใหอ้ตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุดีขึน้ ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ลดลง 

 

10.2  ส าหรบัเงินทนุท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(1) เพื่อใหบ้ริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มเติมส าหรบัการขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและต่อยอดใหก้ับธุรกิจของบริษัทซึ่ง

จะท าใหบ้ริษัทมีการขยายฐานรายไดแ้ละยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 
(2) เป็นการส่งเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในปัจจุบันของบริษัทใหค้รบวงจรเพิ่มมากขึน้ ท าให้

ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึน้ 
(3) เป็นการกระจายความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทจากเดิมท่ีเคยพึ่งพาธุรกิจเดิมอยู่ 
(4) ในอนาคตหากบริษัทท่ีเขา้ไปลงทุน มีผลประกอบการท่ีดี ยงัสามารถ Spin Off บริษัทเขา้ตลาดหลกัทรพัย์

ได ้IP ก็จะไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากส่วนเพิ่มมลูค่าหุน้อีกดว้ย 
 

10.3  ส าหรบัเงินทนุท่ีจะไดร้บัจากการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(1) ความคล่องตวั รวดเรว็ในการระดมทนุ 
(2) ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินการในการขออนุมตัิจากผูถื้อหุน้ได ้4-10 สปัดาห ์เนื่องจากไม่ตอ้ง 

จดัประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิเพิ่มทนุ 
(3) ลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิเพิ่มทุนทกุครัง้ที่ตอ้งการระดมทนุ 
(4) เพิ่มทางเลือกในการระดมทนุ 

 

11. ประโยชนท์ผีู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
บริษัทจะน าเงินทุนท่ีไดไ้ปขยายการลงทนุในธุรกิจท่ีบริษัทมีอยู่เดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการขยายฐาน

รายไดข้องการด าเนินธุรกิจ ทัง้ยงัเป็นเงินทนุหมนุเวียนและช าระหนีเ้งินกูย้ืมซึ่งจะท าใหบ้ริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายไดแ้ละ
ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการท่ีบริษัทมีรายไดแ้ละก าไรท่ีเพิ่ม
มากขึน้ในดา้นของเงินปันผลและก าไรจากราคาหุน้ของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการ 
 

12. รายละเอียดอื่นใดทีจ าเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้น 
เพ่ิมทุน 
- ไม่มี – 
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สรุปรายละเอียดเบืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 

 
1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

ประเภทและชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี1 (ใบส าคัญแสดง
สิทธิIP-W1 ) ชนิดระบุชื่อผูถื้อหุน้และเปลี่ยนมือได ้โดยจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมท่ีมีการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีบริษัทเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน (Rights Offering) 

จ านวนใบส า คั ญแสดงสิ ท ธิ ออ ก และ             
เสนอขาย 

ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย 
 

จ านวนหุ้นทจัีดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้ 
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 19,226,640 หุน้(มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50บาท) หรือ 
เท่ากบัรอ้ยละ 6.45 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท 

อัตราการใช้สิทธ ิ
 
 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 1 หน่วยมีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทได1้ 
หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณ(หากมี) ให ้
ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธ ิ 25 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเงื่อนไขปรบัสิทธิ 

วันทอีอกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
 
 

หลงัจากวนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ส าหรบัหุน้เพิ่มทุนขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะพิจารณา
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้1/2564ครัง้ท่ีแต่ไม่เกิน1ปีนับจากไดร้บัมติจาก
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดสรรให้แก่ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นของบริษัทท่ี
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสัดส่วน(Rights Offering) และ
จองเกินสิทธิ(Oversubscribe) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซือ้
และช าระค่าหุน้เพิ่มทนุ ต่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย ในกรณีทีเศษใหปั้ด
ทิง้ทัง้จ านวน 
ทัง้นี ้ภายหลงัการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีจะไดร้บัจัดสรรสิทธิ ในกรณีท่ีมี
เศษใหปั้ดเศษทิง้ทัง้  จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรร
ทัง้หมด บริษัทจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ซึ่ง
จะท าให้ใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้
ทกุๆวนัท าการสดุทา้ยของบริษัททุกๆไตรมาส ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ (“วันใช้สิทธิ”)และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”)  
ดังนั้น หากวันใชส้ิทธิหรือวันใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ยตรงกับวันหยุดท าการของ
บริษัทใหเ้ลื่อนวนัใชส้ิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัดงักล่าว  
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชส้ิทธิหรือไม่ไดใ้ชส้ิทธิสามารถสะสม
เพื่อน าไปใชส้ิทธิไดใ้นวนัใชส้ิทธิครัง้ต่อไปตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ แต่
หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ี
ไม่ถกูใชจ้ะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

ระเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1ซึ่งประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัภายใน5วนั ก่อนวนัใชส้ิทธิ
แต่ละครัง้ 
กรณีของวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1ซึ่งประสงคจ์ะ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุ้น
สามญัภายในระยะเวลา15วนั ก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 
ในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัทใหเ้ลื่อนวนัดงักล่าว เป็น
วนัสดุทา้ยก่อนหนา้วนัใชส้ิทธิดงักล่าว 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ าเป็น
ในการใช้สิทธิ 
 
 

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1ไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 
หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความ
จ านงในการใชส้ิทธิดงักล่าวได ้

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

บริษัทจะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกั 
ทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอไอ ต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทเีกิดจากการใช้ 
 

บริษัทจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง 
 

สิทธิแปลงสภาพ 
 

สิทธินีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ 
ไอ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธ์ิ 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ /หรือ อัตราการใชส้ิทธิ ตาม
เงื่อนไขในการปรบัสิทธิ เมื่อมีเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึงตามในขอ้ก าหนด
สิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณท่ี์มีลกัษณะตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ
34/2551.เรื่องการขออนญุาตและการอนุญาตใหเ้สนอใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุน้ออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเหตกุารณอ์ื่นใดในท านองเดียวกนั เช่น 
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษัทจากการรวม – 
หุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
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เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธ์ิ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่าหรือขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า 
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ผูถื้อหุน้ 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีท าใหต้อบแทนใดๆ 
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยกว่าไป
กว่าเดิม 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้
ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

เงือนไขอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประ
เจ้าหน้า ท่ีบริหารและ /หรือ  บุคคลอื่ นใดซึ่ ง ได้รับการแต่ งตั้ ง จ าก
คณะกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออก
และจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิIP-W1 เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1)ก าหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  IP-W1 
(2)เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค า
ขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงกานผลการขาย และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  IP-
W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขอ
อนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐานการเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และ
เอกสารอื่นๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1และ 
การน าใบส าคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรพัยฯ์
เอ็ม เอ ไอ และ 
(3)   ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกับการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้
และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วง 

วัตถุประสงคข์องการออกใบส าคัญสิทธิและ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการจัดสรร
หุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังนี ้

บริษัทมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นเงิน
ลงทนุในโครงการท่ีสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บริษัท ใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมใน
อนาคตและช าระคืนเงินกูย้ืมของบริษัท 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทน าเงินทุน
ท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามใบส าคญัสิทธิไป
ใช้ขยายธุรกิจหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งความสามารถในการสรา้ง
รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะ
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ไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีรายไดแ้ละก าไรท่ีเพิ่มมากขึน้
ในดา้นของเงินปันผลและราคาหุน้ของบริษัท 

 
2. ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
2.1.   ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น(Control Dilution) 

หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนท่ีไดร้บัสิทธิจะไม่
เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท(Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน จะกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัทสงูสดุ 
(Control Dilution) ดงันี(้การค านวณผลกระทบดา้นล่างนีอ้ยู่ ภายใตส้มมติฐานว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 และมีผูถื้อ
หุน้ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงักล่าวครบทัง้จ านวน) 
= จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1                                      . 
 จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขายRO+ จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
 

โดยท่ี จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขายRO= จ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ ปัจจบุนั + จ านวนหุน้เสนอขาย RO 
= 288,399,591 + 9,613,320 = 298,012,911 
 

=               19,226,640               . = รอ้ยละ 6.06 
    298,012,911 + 19,226,640 
 

2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น(Price Dilution) 
หากผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัครบตามจ านวนท่ีไดร้บัสิทธิจะไม่

เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ 
และมีผูถื้อหุน้อื่นใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ดงันี(้การค านวณผลกระทบดา้นล่างนีอ้ยู่
ภายใตส้มมติฐานว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้(Rights Offering) 
ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1และมีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิซือ้หุน้ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวครบทัง้จ านวน) 
= ราคาตลาดหลงัการเสนอขายRO – ราคาตลาดหลงัเสนอขายRO และการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิIP-W1 
     ราคาตลาดหลงัการเสนอขายRO 
= 21.15 – 21.38  
         21.15 
= รอ้ยละ -1.103(ไม่มีผลกระทบดา้นราคา) 
 

โดยท่ี ราคาตลาดหลงัเสนอขายROและ มีการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแล้วก่อนRO)+ (ราคาเสนอขาย RO x จ านวนหุน้เสนอขาย RO) + เงินท่ีไดร้บัจากการ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1  หารดว้ย  จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ก่อนRO+จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายRO+ จ านวนหุน้ท่ีเกิดจาก
การ ใชส้ิทธิตามใบส าคญั แสดงสิทธิ IP-W1 
= (21.19 x 288,399,591) + (20 x 9,613,320) + 480,666,000 = 21.38 
                      288,399,591 + 9,613,320 + 19,226,640 
  



สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

14 
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทจดทะเบียน 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัทก่อตัง้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2549 ในนาม“บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด”ดว้ยทุนจดทะเบียน1ลา้นบาท วตัถุประสงค์
แรกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ขุภาพทั่วไปต่อมาในปี 2556 บริษัทไดป้รบัโครงสรา้งการถือหุน้มาเป็นการ
ถือหุน้โดย ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร รอ้ยละ 94.90 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัท โดย ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร มีวิสยัทศันท่ี์
จะน าเสนอนวตักรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ๆในการป้องกนัและรกัษาโรคส าหรบัคนจึงไดเ้ขา้มาบริหารงานในบริษัท และเป็นจดุเริ่มการ
ขยายธุ รกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่ อสุขภาพกลุ่ม โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals Product) ภายใต้เครื่ องหมายการค้า 
“INTERPHARMA” โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness & Anti-Aging)จ าหน่ายให้กับกลุ่ม
โรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งไดร้บัความนิยมและเป็นท่ีรูจ้ักมากขึน้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ ์Probac 7 และ Probac 10 Plus ซึ่งเป็น
ผลิตภณัฑซ์ินไบโอติกท่ีช่วยสรา้งสมดลุของระบบขบัถ่ายท่ีดีและสรา้งระบบภมูิคม้กันซึ่งถือเป็นจดุเริ่มตน้ของสขุภาพท่ีดีจากภายใน
สู่ภายนอก หลงัจากนัน้ บริษัทไดข้ยายไปสู่กลุ่มผลิตภณัฑน์วตักรรมความงาม (Aesthetic Innovation) และจากการเล็งเห็นถึงการ
เติบโตของการเลีย้งสนุัขและแมว จึงขยายไปสู่กลุ่มผลิตภณัฑส์  าหรบัสตัวเ์ลีย้ง ซึ่งน าเสนอทัง้เวชภณัฑ ์เวชส าอาง โภชนเภสชัและ
อาหารสขุภาพส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง 

 

ทัง้นี ้จากแนวโนม้การตระหนักในเรื่องของความปลอดภยัของอาหาร บริษัทจึงไดข้ยายธุรกิจไปยงักลุ่มผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์และ
ไดน้ าเสนอผลิตภัณฑใ์หม่ๆ โดยมุ่งเนน้ความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety) ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลประกอบการท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทไม่หยุดน่ิงท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่ๆอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหผ้ลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายมีความ
โดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภณัฑอ์ื่นในทอ้งตลาด 
พฒันาการท่ีส าคญัของบริษัทในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา สรุปไดด้งันี ้ 
ปี 2558 - วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 3/2558 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

1 ลา้นบาท เป็น 5 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 40,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในราคาหุน้ละ 100 บาท วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนช าระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2558  ซึ่งในการเพ่ิมทุนครัง้นี ้ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธรเป็นผูถื้อหุน้ท่ีใชส้ิทธิซือ้หุน้เพ่ิมทุนเพียงรายเดียว 
จึงมีผลท าให ้ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 98.98 ของทุนช าระแลว้ของ
บริษัทภายหลงัการเพิ่มทนุดงักล่าว  

ปี 2559 - วนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษัทไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive Distributor) จากบริษัท 
Dermcare-Vet Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ส าหรบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ Dermcare ในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Dermcare MALASEB, Dermcare PYOHEX, Dermcare Aloveen และ Dermcare 
Natural และต่อมาวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษัทไดร้บัการขยายสิทธิใหเ้ป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่เพียง  ผูเ้ดียวส าหรบั
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์Dermcare ดงักล่าว ไปยงักลุ่มประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว เมียนมาร ์และเวียดนาม)  

- วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 บริษัทไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Distribution Rights) จาก
บริษัท Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (“Tensall”) ประเทศไตห้วัน ส าหรบัการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์TS6 ในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย TS6 - Synbiotic และ TS6 - Lady Health  ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ ์TS6 เป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษัทไดเ้ริ่มน าเขา้มา
จ าหน่ายแลว้ตัง้แต่ปี 2552  

- วนัท่ี 3 ตลุาคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทซือ้หุน้สามญัของบริษัท อินเตอร ์
สเต็มมา จ ากดั (“อินเตอรส์เต็มมา”) ซึ่งจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้ริการเก็บรกัษาส
เต็มเซลล ์โดยการซือ้หุน้ของอินเตอรส์เต็มมาทัง้หมดท่ีถือโดย ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร   (ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหาร
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ของบริษัท) จ านวน 62,500 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของทนุช าระแลว้ของอินเตอรส์เต็มมา ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิด
เป็นเงินลงทนุรวม 6.25 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายช าระค่าหุน้เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2559 

ปี 2560  - วนัท่ี 6 มกราคม 2560 บริษัทไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Marketer) จากบริษัท แดวูง 
ฟาร์มาซู ทิคอล (ไทยแลนด์)  จ ากัด ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ Perfectha (ผลิตภัณฑ์ไฮยาลูโรนิค  
แอซิด ฟิลเลอร)์ ในประเทศไทย  

- วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 บริษัทไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole Marketer) จากบริษัทแดวงู ฟาร์
มาซูทิคอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ส าหรบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์NABOTA (ผลิตภณัฑโ์บทลูินั่มท็อกซิน) ในประเทศไทย 
วนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ที่ 1/2560 มีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 
5 ลา้นบาท เป็น 40 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 350,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้ใหม่ต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนไปใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในการเพิ่มทุนดงักล่าว ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ซือ้หุน้เพ่ิมทนุต ่ากว่าสิทธิ์ท่ี
ไดร้บัจดัสรรหุน้ จึงมีผลท าใหด้ร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทลดลงเหลือรอ้ยละ 79.75 ของทนุ
ช าระแลว้ของบริษัทภายหลงัการเพิ่มทนุ และมีผูถื้อหุน้ใหม่รายอื่นเขา้มาถือหุน้ในบริษัทเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุน้รายละ
รอ้ยละ 5 ของทนุช าระแลว้ของบริษัทภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว ต่อมาภายในปี 2560 ผูถื้อหุน้ทัง้ 4 รายดงักล่าวได้
ขายหุน้ท่ีถืออยู่ทัง้หมดใหแ้ก่บคุคลอื่นจ านวน 12 ราย เช่น นายภาววิทย ์ กลิ่นประทมุ นางสาวสวิุสา หวงับ ารุงศกัด์ิ 
นายธ ารงชยั เอกอมรวงศ ์นายสมพล ฤกษ์วิบลูยศ์รี นางสาวบศุรา ศรีรุง่เรือง นางสาวพรพิมล ตัง้กิติเสถียร และนาย
เสริมยทุธ แยม้เกต ุเป็นตน้  
ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 บริษัทไดเ้ปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถื้อหุน้ ซึ่งเกิดจากการซือ้ขายหุน้ระหว่างผูถื้อหุน้ราย
ย่อยดว้ยกนั โดยนายภาววิทย ์กลิ่นประทมุ นายสมพล ฤกษ์วิบลูยศ์รี และนางสาวบศุรา ศรีรุง่เรือง ไดข้ายหุน้ใหก้ับผู้
ถือหุน้รายย่อยเดิมและบุคคลอื่นจ านวน 4 ราย  เช่น นายคเชนทร ์เบญจกุล นายชูรชัฎ ์ชาครกุล เป็นตน้ ซึ่งผูถื้อหุน้
รายย่อยทุกรายของบริษัทเป็นผูถื้อหุน้รายย่อยท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน และไม่ไดส้่ง
ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทแต่อย่างใด 

- วนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2560 มีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทเขา้ซือ้หุน้สามญัของ
บริษัท อินเตอร ์เวทตา้ จ ากัด (“อินเตอรเ์วทตา้”) ซึ่งประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายอาหาร ยา เวชภัณฑ ์และ
สินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองของสัตว ์ เพื่อปรบัโครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน และขยาย
กิจการใหค้รอบคลมุสินคา้หลายกลุ่มยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มโอกาสการสรา้งรายไดแ้ละก าไรท่ีเพิ่มขึน้ใหก้ับบริษัท โดยการ
ซือ้หุน้ของอินเตอรเ์วทตา้ทัง้หมดท่ีถือโดยดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร (ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหารของบริษัท) และ
นายอรรถพล นิมโรธรรม (พนักงานของอินเตอรเ์วทต้า) รวมจ านวน 27,500 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 55 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแลว้ของอินเตอรเ์วทตา้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท ซึ่งเท่ากับราคาตามมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) 
คิดเป็นเงินลงทุนรวม 2.75 ลา้นบาท โดยมีการโอนหุน้เมื่อวนัท่ี 29 กันยายน 2560 และจ่ายช าระค่าหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมดงักล่าว เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 ทัง้นี ้ราคาซือ้หุน้ของอินเตอรเ์วทตา้ท่ีเท่ากับหุน้ละ 100 บาท เป็นราคา
ท่ีต ่ากว่ามลูค่าหุน้ตามบญัชีของบริษัทดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซึ่งเท่ากบัหุน้ละ 234.66 บาท 

- วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 2 /2560 มีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมหลังหักส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 91 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 36.40 ลา้นบาท และ
จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 2 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2560   

ปี 2561 - บริษัทออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing 
Mousse ซึ่งเป็นผลิตภัณฑโ์ปรไบโอติกเพื่อการดูแลผิวหน้าท่ีช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความชุ่มชืน้ใหผ้ิวอย่าง
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อ่อนโยน ช่วยก าจดัและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค และผลิตภณัฑ ์YUUU Advance Probiotic & Pine 
Needle Toothpaste ซึ่งเป็นผลิตภณัฑย์าสีฟันท่ีช่วยดูแลช่องปากแบบบูรณาการ ช่วยปรบัสมดุลสขุภาพช่องปาก
โดยรวมใหเ้หงือกและฟันแข็งแรง ลดการสะสมของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยระงบักลิ่นปาก ใหล้มหายใจสดชื่น 

- วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 มีการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท อินเตอร ์เพ็ททรินา จ ากัด ( “อินเตอรเ์พ็ททรินา”) ดว้ยทุนจด
ทะเบียนจ านวน 4 ลา้นบาท ซึ่งเป็นบริษัทรว่มทนุระหว่างบริษัท กบั บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอรวิ์ส จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท หอ้งเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด (มหาชน)1 โดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 และ บริษัท เอเชี่ยน 
กรุ๊ป เซอรวิ์ส จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของอินเตอรเ์พ็ททริ นาเพื่อประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง โดยเนน้ตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้งในประเทศ ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีบริษัท
มีความเชี่ยวชาญอยู่แลว้ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลและคลินิกสตัวเ์ลีย้ง เพ็ทช็อป รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่หรือโมเดิรน์เทรด 
และช่องทางออนไลนต์่างๆ  โดยวางต าแหน่งทางการตลาดอาหารสตัวเ์ลีย้งระดบัพรีเมียม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของคนรกัสตัวเ์ลีย้ง ท่ีตอ้งการความใส่ใจเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัเป็นพิเศษ 
ทั้งนี ้เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561ไดม้ีการท าสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท และ บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอรวิ์ส 
จ ากัด เพื่อก าหนดเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินธุรกิจในอินเตอรเ์พ็ททรินา ซึ่งรายละเอียดของ
สาระส าคญัของสญัญาดงักล่าวพิจารณาไดใ้นหัวขอ้ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ในหวัขอ้ย่อยสญัญาร่วม
ทนุ 

- วนัท่ี 30 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2561 มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
40 ลา้นบาท เป็น 65 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 250 ,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้ใหม่ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนไปใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ในการเพ่ิมทนุดงักล่าว  ดร.ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธรซือ้หุน้เพ่ิมทุนต ่ากว่าสิทธิ์ท่ีไดร้บัจัดสรรหุน้ จึงมีผลท าให ้ดร.ทรงวฒิุ 
ศกัด์ิชลาธร มีสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทลดลงเหลือรอ้ยละ 65.81 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทภายหลงัการเพิ่ม
ทุนดงักล่าว ทัง้นี ้ปัจจุบนั ดร.ทรงวุฒิ ศกัด์ิชลาธร เป็นผูถื้อหุน้บริษัทเพียงรายเดียวท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยผูถื้อหุน้รายอื่นไม่มีรายใดถือหุน้จนถึงหรือเกินกว่ารอ้ยละ 10 และมีส่วนรว่มในการบริหารงานในบริษัท 
นอกจากนี ้ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดังกล่าวไดม้ีมติใหจ้่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 หลังหักส ารองตาม
กฎหมาย จากก าไรสะสมหลังหักส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 28 
ล้านบาท  และจัดสร รก า ไ ร เ ป็นทุนส า รองตามกฎหมายจ านวน  1 . 5  ล้านบาท  โดยก าหนดจ่ าย  
เงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

- เดือนพฤษภาคม 2561 อินเตอรเ์พ็ททรินาออกผลิตภณัฑอ์าหารสนุขัและแมว ภายใตต้ราสินคา้ “MARIA” ซึ่งพฒันา
โดยสัตวแพทย์และนักโภชนาการ บนแนวคิด “Authentic Pet Food” ซึ่งผลิตจากเนื้อจริง (Real Meat) เกรด
เดียวกับท่ีผลิตอาหารคน ไม่มีการใชว้ตัถุกันเสีย (Preservation Free) มีพรีไบโอติกส ์(Prebiotic) ท่ีช่วยดูแลระบบ
ย่อยของสารอาหาร เสริมการท างานของระบบภูมิคุม้กัน และปราศจากส่วนผสมจากแป้ง ขา้วโพด ขา้วสาลี ถั่ว
เหลือง (Grain-Free) เหมาะกบัสนุขัและแมวท่ีแพอ้าหารประเภทธัญพืช  

ปี 2562 - วันท่ี 18 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2562 มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมหลงัหกัส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 17.80 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 11.57 ลา้นบาท และ

 
1  บริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั ถือหุ้นโดยบริษทั ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั เอเช่ียน กรุ๊ป เซอร์วิส จ ำกดั  
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จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 0.67 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 
รวมทั้งไดม้ีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน
จ านวน 150,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
การถือหุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนทุนช าระแลว้ใหม่ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

- วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562 มีมติอนุมัติการแปรสภาพของบริษัทจากบริษัท
จ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยใชช้ื่อว่า “บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ี
ตราไวข้องบริษัท จากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 23 ลา้น
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 80 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 103 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุจ านวน 46 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งการเสนอขายออกเป็น (1) หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 
39.1 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน (2) หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 6.9 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคาเดียวกันกับราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน พรอ้มทัง้น าหุน้
สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้และทุนจดทะเบียนใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวันท่ี 15  พฤษภาคม 
2562 

- วนัท่ี 19 กันยายน 2562 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้นุญาตใหบ้ริษัทเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

- วนัท่ี 28 – 30 ตลุาคม 2562 บริษัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหก้บัประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 
46,000,000 หุน้ ราคาท่ีเสนอขายหุ้นละ 7 บาท เป็นจ านวนเงิน 322,000,000 บาท  ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายคงเหลือ 304,482,430 ลา้นบาท  โดยบริษัทน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทุนน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

- 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ เป็น 
103,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้ 206,000,000 หุน้ ราคาพารล์ะ 0.50 บาท 

- 5 พฤศจิกายน 2562 หุน้สามญัของบริษัทไดเ้ขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเริ่มท าการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นวนั
แรกในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอตุสาหกรรม สินคา้อปุโภคบริโภค โดยมีชื่อย่อหลกัทรพัย ์“IP” 

2563 • ตน้ปี 2563 ไดเ้กิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า สายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ทัง้ประเทศไทยและทั่วโลก 
ซึ่งการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ส่งผลท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อตุสาหกรรมโดยรวม สถานการณด์งักล่าว บริษัทไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ คือหนา้กากอนามยัผลิตดว้ยเสน้ใยนาโน
และเสน้ใยไผ่ธรรมชาติ และแอลกอฮอลท์ าความสะอาดมือ ชนิดหลอดและซอง  เพื่อจ าหน่ายใหล้กูคา้ 

• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจากก าไร
สทุธิประจ าปี 2562 หลงัหกัส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.185 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 38.11 
ลา้นบาท และจดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 2.10 ลา้นบาท โดยบริษัทก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ไดร้บัปันผลตามรายชื่อท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ภายใน 30 วนั นบัจากมีมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

• การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหอ้อกหุน้กูใ้นวงเงินไม่
เกิน 300 ลา้นบาท ทัง้นี ้ภาระหนีร้วมทัง้หมด ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะตอ้งไม่เกิน 460 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคใ์น
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การช าระคืนหนีเ้งินกูซ้ึ่งมีอยู่ในปัจจุบนั และ/หรือใชใ้นการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตามท่ีคณะกรรกมารบริษัทเห็นสมควร 

• ผลิตภณัฑ ์ Probac และ ผลิตภณัฑย์าสีฟัน  YUUU เป็นสินคา้ท่ีขายดีท่ีสดุอนัดบั 1 จากรา้นขายยา LAB 
Pharmacy  

• ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทขาย
เงินลงทนุในหุน้สามญัของบริษัท อินเตอรส์เต็มมา จ ากดั ทัง้หมดในราคาตามมลูค่าเป็นจ านวนเงิน 6.25 ล้าน
บาท ให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัท  

• ดร. ทรงวฒิุ ศกัด์ิชลาธร ไดเ้ปลี่ยนช่ือและช่ือสกลุเป็น ดร. ตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ ์เมื่อวนัท่ี 23 ก.ย. 63 

• ผลิตภณัฑใ์หม่ออกจ าหน่ายช่วงกลางปีและปลายปี ไดแ้ก่ PROBIOTA BL, PROIMMO, VITAMUNE, MOUTH 
SPRAY YUUU HONEY BEE PROPOLIS NATURAL MOUTH SPRAY 

• บริษัทฯ ไดซ้ือ้กิจการบริษัท โมเดิรน์ ฟารม์า จ ากดั จ านวนเงิน 295 ลา้นบาท เมื่อวนัท่ี 27 พ.ย. 63 

 
2. ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บริษัทด าเนินธุรกิจดา้นการพฒันา คิดคน้ และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ขุภาพและนวตักรรมความงามส าหรบัคน 
และผลิตภณัฑส์ขุภาพส าหรบัสตัวเ์ลีย้งและปศสุตัว  ์ 

โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑเ์ป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑส์ขุภาพและนวตักรรมความงามส าหรบัคน  ไดแ้ก่ 1.1) 
ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic 
Innovation Products) และ 2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ ได้แก่ 2.1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลีย้ง 
(Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภณัฑส์  าหรบัปศสุตัว ์(Livestock Products) 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงันี ้

2.2.1 ผลิตภัณฑสุ์ขภาพและนวัตกรรมความงามส าหรับคน ด าเนินการโดยบริษัท แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ช่วยดแูลสขุภาพใหแ้ข็งแรงและชะลอวยั ท่ีไม่ใช่ยา ท่ีเนน้การสรา้งสมดลุใหอ้วยัวะภายในต่างๆ ท่ีเรียกว่า 

“โภชนเภสัช” หรือ “Nutraceuticals”   เป็นผลิตภัณฑท่ี์พัฒนาจากสารอาหารท่ีมีหลักฐานการวิจัยแลว้ว่ามีประสิทธิภาพในการ
รักษาป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ซึ่งปัจจุบันบริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 6 ประเภท 
ประกอบดว้ย 

• ผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท2 : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์Probac 7, Probac 10 Plus, ProBiota BL, Beta Glucan 

Plus, Proimmo, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin 

• ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้กับเจ้ำของสินค้ำรำยอ่ืน : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์TS6 - Synbiotic 

รายละเอียดแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงันี ้
1) ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก (Total Synbiotics)  

 
2 ตรำสินคำ้ของบริษทั หมำยถึง ตรำสินคำ้หรือเคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นเจำ้ของโดยตรงหรือไดรั้บสิทธิให้ใช้กบั
สินคำ้ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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2) ผลิตภัณฑ์เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่ำงกำย (Immune Booster) 

   
ผลิตภณัฑ ์Proimmo 

(โปรอิมโม) 
ผลิตภณัฑ ์Beta Glucan Plus 

(เบตำ้กลูแคนพลสั) 
ผลิตภณัฑ ์Vitamune 

(ไวตำ้มูน) 
 

3) ผลิตภัณฑ์โอเมก้ำ 3 (New Generation Omega 3) 
 ผลิตภณัฑ ์Pure Krill Oil 

(เพียว คริลล ์ออย) 

4) ผลิตภัณฑ์รวมสำรอำหำรเพ่ืออวัยวะส ำคัญ (The Holistic Nutrients for Vital Organ) 

   
ผลิตภณัฑ ์PreCOG  

(พรีค็อก) 
ผลิตภณัฑ ์PreBS 

 (พรีบส)์ 
ผลิตภณัฑ ์PreBO 

(พรีโบ) 
 

5) ผลิตภัณฑ์รวมสำรต้ำนอนุมูลอิสระและสำรต้ำนกำรอักเสบ (High Efficacy Antioxidant) 

 

ผลิตภณัฑ ์Astacurmin (แอสตา้เคอรม์ิน) 

6) ผลิตภัณฑ์วิตำมินรวม (Family Vitamins) 

 

ผลิตภณัฑ ์Multivitamin (มลัติวิตามิน)  

ผลิตภณัฑ ์Probac 7 

 (โปรแบค 7) 
ผลิตภณัฑ ์Probac 10 Plus 

(โปรแบค 10 พลสั) 
ผลิตภณัฑ ์Probiota BL  

(โพรไบโอตำ้ บีแอล) 

 
ผลิตภณัฑ ์TS6 (ทีเอส 6) 
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2.2.1.2 ผลิตภัณฑ์นวตักรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)  

เป็นผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับนวัตกรรมความงามดา้นต่างๆ ทั้งที่ช่วยคืนความอ่อนเยาวใ์หใ้บหนา้และผิวพรรณ  ลด
เลือนริว้รอย ปรบัรูปหนา้ และผลิตภณัฑท์ี่ช่วยดแูลความสะอาด โดยปัจจบุนับรษิัทจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี ้5 ประเภท 
ประกอบดว้ย  

• ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้กับเจ้ำของสินค้ำรำยอ่ืน : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑภ์ำยใตต้รำสินคำ้  Perfectha 

และ TS6 - Lady Health  

• ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัทเอง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑภ์ำยใตต้รำสินคำ้ YUUU 
 

รายละเอียดแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงันี ้
1) สำรเตม็เติมผิวหนัง ชนิด กรดไฮยำลูโรนิก (Hyaluronic Acid dermal Fillers) 

   
   
 

o ผลิตภณัฑ์ Perfectha Complement (เพอร์
เฟคตำ้ คอมพลีเมน้ท)์  

o ผลิตภณัฑ ์Perfectha Derm 

(เพอร์เฟคตำ้ เดิร์ม)  
o ผลิตภณัฑ ์Perfectha Deep 

(เพอร์เฟคตำ้ ดีพ)  
o ผลิตภณัฑ ์Perfectha Subskin 

(เพอร์เฟคตำ้ ซบัสกิน)  
2) ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดช่องปำก 

 

 

ผลิตภณัฑย์ำสีฟัน YUUU (YUUU Advance Probiotic & 
Pine Needle Toothpaste) 

ผลิตภณัฑ ์ย ูฮนัน่ี บี โพรโพลิส เนเชอรัล เมำท ์สเปรย ์

 

3) ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพ่ือกำรดูแลผิวหน้ำ (Probiotic Cosmetic for Facial Care)  
 

ผลิตภณัฑ ์YUUU Probiotic Premium Cleansing mousse 
 

4) ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น (Intimate Care) 
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ผลิตภณัฑ ์TS6 - Lady Health 

 
 

5) ผลิตภัณฑ์ Homeopathy product ทำผิวหน้ำและผิวกำย (Topical use)  

       
ผลิตภณัฑท์ำลดรอยฟกช ้ำ Arnigel         ผลิตภณัฑท์ำบรรเทำอำกำร 

ปวดอกัเสบกลำ้มเน้ือ Arnicreme 
  

 
ผลิตภณัฑท์ำลดแสบร้อน       ผลิตภณัฑล์ดผื่นแพเ้พ่ิมควำมชุ่มช่ืนผิวหนำ้  
ระคำยเคือง Calendula             crème au calendula 
 
 
 

ผลิตภณัฑ ์First Aid Cicaderma 

2.2.2 ผลิตภัณฑสุ์ขภาพส าหรับสัตว ์ด าเนินการโดยบริษัทย่อย คือ อินเตอรเ์วทตา้ และอินเตอรเ์พ็ททรินา แบ่ง
ผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products)  

เป็นผลิตภณัฑด์ูแลสขุภาพส าหรบัสนุขัและแมวที่ผ่านการคดัสรรวตัถุดิบมาใหเ้หมาะกับสนุขัและแมวมากที่สดุ 
ดว้ยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพส าหรบัคน ภายใตก้ารควบคมุของทีมงานสตัวแพทยแ์ละเภสชั
กรผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจบุนับรษิัทย่อยจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี ้6 ประเภท ประกอบดว้ย  

• ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัทย่อย : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์โภชนเภสัชส ำหรับสัตวเ์ล้ียงภำยใตต้รำสินค้ำ 
Katimun ผลิตภณัฑอ์ำหำรสัตวเ์ล้ียง (Pet Food) ภำยใตต้รำสินคำ้ MARIA ผลิตภณัฑแ์ผน่รองซบัส ำหรับสัตวเ์ล้ียง
ภำยใตต้รำสินคำ้ Raku Pad ผลิตภณัฑเ์วชส ำอำงส ำหรับสัตวเ์ล้ียงภำยใตต้รำสินคำ้ EARkleen 
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• ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยให้กับเจ้ำของสินค้ำรำยอ่ืน : ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์แชมพูรักษำโรคผิวหนัง
ภำยใตต้รำสินคำ้ Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภณัฑ์เวชส ำอำงส ำหรับสัตวเ์ล้ียงภำยใตต้รำ
สินคำ้ Dermcare Aloveen, Dermcare Natural ผลิตภณัฑ์โภชนเภสัชส ำหรับสัตวเ์ล้ียงภำยใตต้รำสินคำ้ Dr.Choice, Pet 

Select และ Petinol ผลิตภณัฑ์อำหำรสัตวเ์ล้ียง (Pet Food) ภำยใตต้รำสินคำ้ Choo Chooผลิตภณัฑ์เวชภณัฑ์ส ำหรับ
สัตว์ เ ล้ี ย งภำยใต้ตรำ สินค้ำ  MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%, 

CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงันี ้
1) โภชนเภสัชส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Nutraceuticals for pets) เป็นผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรเพื่อดูแลสุขภำพส ำหรับสุนัข

และแมว ท่ีมีส่วนประกอบของวตัถุดิบที่เหมำะกบัสุนขัและแมว ดว้ยมำตรฐำนกำรผลิตแบบเดียวกบัผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภำพ
ส ำหรับคน โดยปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตำ้) เป็นผูจ้  ำหน่ำยผลิตภณัฑด์งักล่ำวภำยใต ้4 ตรำสินคำ้ ไดแ้ก่ Dr.Choice, Pet 

Select, Petinol และ Katimun 

   

ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Cal-B ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Cardi-B ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Livo-B 

   
ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Ferro-B ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice Derma-B ผลิตภณัฑ ์Dr.Choice B-Young 

   
ผลิตภณัฑ ์Pet Select Senior 

(เพทซีเลค ซีเนียร์) 
ผลิตภณัฑ ์Pet Select Osteoflex 

(เพทซีเลค ออสติโอเฟลก็ซ์) 
ผลิตภณัฑ ์Pet Select DCM 

(เพทซีเลค ดีซีเอม็) 

   
ผลิตภณัฑ ์Pet Select Oderm 

(เพทซีเลค โอเดิร์ม) 
 

ผลิตภณัฑ ์Pet Select Ferro-Boost (เพท
ซีเลค เฟอโร บูส) 

ผลิตภณัฑ ์Pet Select Cal-mag 

(เพทซีเลค แคล-แมก) 
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ผลิตภณัฑ ์Petinol (เพทตินอล) ผลิตภณัฑ ์KATimun (แคททิมนู) 

 

 

2) แชมพูรักษำโรคผิวหนังส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Medicated Shampoo for pets) เป็นแชมพูเพื่อรักษำอำกำรติดเช้ือท่ี
ผิวหนังในสุนัขและแมว ซ่ึงปัจจุบันบริษทัย่อย (อินเตอร์เวทต้ำ) จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ี ประกอบด้วย Dermcare 

MALASEB Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo 

  

ผลิตภณัฑ ์Dermcare MALASEB Shampoo 

(เดิร์มแคร์มำลำเซ็บแชมพู) 
ผลิตภณัฑ ์ Dermcare PYOHEX Shampoo (เดิร์มแคร์ไพโอเฮ็ก

แชมพู) 
3) เวชส าอางส าหรบัสตัว์เลีย้ง (Cosmeceuticals for pets) ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑแ์ชมพู และครีมนวด ส าหรบัสุนัข

และแมวที่มีผิวแหง้ คนั และผิวแพง้่าย มีส่วนผสมของสารสกดัจากธรรมชาติไม่ท าลายไขมนับนผิวหนงั มีค่า pH เหมาะสม
ส าหรบัผิวหนงัของสนุขัและแมวทกุช่วงอายปุลอดภยัแมก้ระทั่งในลกูสตัว ์ซึ่งปัจจบุนับรษิัทย่อย (อินเตอรเ์วทตา้) จ าหน่าย
ผลิตภัณฑใ์นกลุ่มนี ้ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ ์Dermcare Aloveen Shampoo, Dermcare Aloveen Conditioner และ Dermcare Natural Shampoo และ 
ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดช่องหสู าหรบัสนุขัและแมว ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์EARkleen 

   
ผลิตภณัฑ ์Dermcare Aloveen Shampoo 

(เดิรม์แครอ์โลวีนแชมพ)ู 
ผลิตภณัฑ ์Dermcare Aloveen Conditioner 

(เดิรม์แครอ์โลวีนคอนดิชนัเนอร)์ 
ผลิตภณัฑ ์Dermcare Natural Shampoo (เดิรม์

แครแ์นเชอรลัแชมพ)ู 

 

  

ผลิตภณัฑ ์EARkleem 

 (เอียรค์ลีน) 
  

4) เวชภณัฑ์ส าหรบัสตัว์เลีย้ง (Pharmaceuticals for pets) เป็นผลิตภัณฑย์าส าหรบัสัตวเ์ลีย้ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อย 
(อินเตอรเ์วทต้า) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ ภายใต้ตราสินค้า  MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, 

CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD 
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ผลิตภณัฑ ์MOXCLAVET ผลิตภณัฑ ์ENROPHAR ผลิตภณัฑ ์MARBOFLOX 

  
 

ผลิตภณัฑ ์MYCLINGUARD 2.5% ผลิตภณัฑ ์CARPRO 5% ผลิตภณัฑ ์CARPROPAIN 

 

 

 

ผลิตภณัฑ ์FENAMAX TABLET ผลิตภณัฑ ์OTOPET ผลิตภณัฑ ์MARBOCIN EAR DROPS 

 

ผลิตภณัฑ ์PRABENGUARD 

5) อำหำรสัตว์เลีย้ง (Pet Food) ปัจจุบนั บริษทัยอ่ย (อินเตอร์เพท็ทรินำ) จ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำรสัตวเ์ล้ียงภำยใต้
ตรำสินค้ำ “MARIA”  ซ่ึงเป็นอำหำรสุนัขและแมวแบบพรีเม่ียม มีหลำกหลำยรสชำติและสูตรส่วนผสม รวม 20 ชนิด ใช้
วตัถุดิบเกรดเดียวกบัท่ีใชผ้ลิตอำหำรคน เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรักสัตวเ์ล้ียง ท่ีตอ้งกำรเอำใจใส่ในเร่ืองสุขภำพ
และควำมปลอดภยัของสัตวเ์ล้ียงเป็นพิเศษ นอกจำกน้ี บริษทัย่อย (อินเตอร์เวทตำ้) ยงัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำร
ส ำหรับสัตวเ์ล้ียงภำยใตต้รำสินคำ้ “ Choo Choo” ซ่ึงประกอบดว้ย ชูชูซุปสกดัเขม้ขน้บ ำรุงสุขภำพ ประกอบดว้ย อะมิโนเปป
ไทดโ์ปรตีนะรรมชำติ 20 ชนิด และ ชูชูเยลล่ีเสริมอำหำรส ำหรับแมว  
MARIA for Dogs 

  
มำเรีย ปลำทูน่ำ ปลำแซลมอนและปลำขำ้วสำรในน ้ำเกรว่ี 

(Tuna with Salmon, Shirasu in Gravy) 
มาเรยี ไก่กบัผกัในน า้เกรวี 
(Chicken with Vegetable in Gravy) 
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มาเรยี ไก่และปลาทนู่าในน า้เกรวี่ 
(Chicken and Tuna in Gravy) 

มำเรีย ปลำทูน่ำและตบัในน ้ำเกรว่ี 
(Tuna and Liver in Gravy) 

มำเรีย ไก่และตบัในเจลล่ี 

(Chicken and Liver in Jelly) 

 
MARIA for Cats  

    
มาเรยี ไก่และปลาคตัสโึอะ
บชุิในน า้เกรวี่ (Chicken and 

Katsuobushi in Gravy) 

มำเรีย ปลำทูน่ำและปลำ
ขำ้วสำรในน ้ำเกรว่ี (Tuna 

and Shirasu in Gravy) 

มำเรีย ไก่และปลำแซลม่อน
ในน ้ำเกรว่ี (Chicken and 

Salmon in Gravy) 

มำเรีย ปลำทูน่ำและปลำ
แซลม่อนในน ้ำเกรว่ี (Tuna 

and Salmon in Gravy) 
oo Choo 

   

ชชู ูซุปปลาสกดัเชม้ขน้  
(Choo Choo Hydrolyzed Fish Protien Soup) 

ชชู ูซุปไก่สกดัเชม้ขน้  

(Choo Choo Hydrolyzed Chicken Protien 
Soup) 

ชชู ูเยลล่ีเสรมิอาหารแมว  

(Choo Choo Cat Jelly Snack) 
 

   

6) แผ่นรองซับส ำหรับสัตว์เลีย้ง (Pet Pee Pad) เป็นผลิตภณัฑ์แผ่นรองซับปัสสำวะหรือส่ิงขบัถ่ำยส ำหรับสุนขั 
แมว และสัตวเ์ล้ียงทัว่ไป ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ย (อินเตอร์เวทตำ้) จ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ี ภำยใตต้รำสินคำ้ Raku Pad 

 

ผลิตภณัฑ ์ Raku Pad  

2.2.2.2 ผลิตภัณฑ์ส าหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเลีย้งปศุสัตวเ์พื่อการบริโภค เช่น สุกร โค ไก่ เป็นตน้ โดยเน้นผลิตภัณฑ์สารผสม
ล่วงหนา้ (Premix) ประเภทแรธ่าตแุละเอนไซม ์ที่ส่งเสรมิการเลีย้งสตัวเ์พื่อการบรโิภคโดยลดการใชย้าปฏิชีวนะ อยู่บนพืน้ฐาน
ของแนวคิดอาหารปลอดภยั (Food Safety) ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสตัว ์หรือฟารม์เลีย้งปศสุตัวค์รบวงจรที่มีการเลีย้งตัง้แต่ตน้น า้
ถึงปลายน า้นิยมใชส้ารผสมล่วงหนา้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว ์นอกจากนี ้ยังมีผลิตภัณฑส์ุขศาสตรแ์ละผลิตภณัฑย์า
ปฏิชีวนะหลายชนิดส าหรบัใชใ้นฟารม์เลีย้งปศุสตัวเ์พื่อช่วยใหก้ารเลีย้งปศุสัตวม์ีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดียิ่งขึน้ ซึ่ง
ปัจจบุนับรษิัทย่อย (อินเตอรเ์วทตา้) จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนี ้3 ประเภท ประกอบดว้ย  

• ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัทย่อย : ไดแ้ก่ สำรผสมล่วงหน้ำ (Premix) ส ำหรับสัตวภ์ำยใตต้รำสินคำ้ 
MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และผลิตภัณฑ์สุข
ศำสตร์ภำยใตต้รำสินคำ้ OCLAY  

• ผลิตภัณฑ์ของเจ้ำของสินค้ำรำยอ่ืนท่ีบริษัทย่อยซ้ือมำเพ่ือจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำ  : ไดแ้ก่ สำรผสมล่วงหน้ำ
(Premix) เช่น MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, EDG-SP เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์สุขศำสตร์ ECOTRU EXTRA และยำ
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ปฏิชีวนะท่ีใชใ้นกำรรักษำสัตว ์เช่น Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline 

Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เป็นตน้  
ทัง้นี ้ผลิตภณัฑส์ารผสมล่วงหนา้ (Premix) และผลิตภณัฑส์ขุศาสตรท์ี่บรษิัทย่อยซือ้มาเพื่อจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลกูคา้

นัน้ไม่มีผลิตภณัฑใ์ดที่มีชนิดและคณุสมบตัิคลา้ยคลงึกบัผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบรษิัทย่อย 

 

รายละเอียดของแต่ละผลิตภณัฑ ์มีดงันี ้
1) ผลิตภัณฑ์สำรผสมล่วงหน้ำ (Premix)  

 
  

ผลิตภณัฑ ์MaxiGut Powder ผลิตภณัฑ ์MaxiMune Solution ผลิตภณัฑ ์MaxiDigest Solution 

  

 
ผลิตภณัฑ ์MaxiLyte Tab ผลิตภณัฑ ์MaxiGut Paste Tube ผลิตภณัฑ ์MFeed 

   
 

ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE 3X ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE Pro 3 ผลิตภณัฑ ์PRORELEASE P5000 ผลิตภณัฑ ์BUTYRICA 

2) ผลิตภัณฑ์สุขศำสตร์ (Hygiene) 

 

 
ผลิตภณัฑผ์งแป้งเพื่อสขุศาสตร ์(Sanitary Clay) ผลิตภณัฑส์ารบ าบดัของเสีย 

3) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) 

เป็นผลิตภัณฑย์าปฏิชีวนะส าหรบัปศุสัตว์ มีทั้งรูปแบบฉีด ละลายน า้ หรือผสมอาหาร เพื่อใชใ้นการรกัษา
โรคที่ เกิดจากการติด เชื ้อแบคที เ รีย  ได้แก่  Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur 

Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40%  ตลอดจนผลิตภณัฑ ์Salinox 12% ซึ่งเป็นกลุ่มยากนับิดที่ใชผ้สมใน
อาหารไก่เนือ้ เป็นตน้ โดยบริษัทย่อยสั่งซือ้ยาปฏิชีวนะจากผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายยาส าหรบัสตัวใ์นประเทศ เพื่อใหสิ้นคา้มี
ความหลากหลายและครบวงจร สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และแกปั้ญหาใหล้กูคา้ไดค้รอบคลมุมากขึน้ 

 

3. การตลาดและการแข่งขัน 
3.1 กลยุทธก์ารแข่งขัน 
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1) น าเสนอผลิตภณัฑ์ทีม่ีคณุภาพสูง 
บริษัทเช่ือว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็และการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ คือ คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ ท่ีช่วยสรา้ง

ความพึงพอใจและอตัราการซือ้ซ  า้ของลกูคา้ รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ ์การน าเสนอผลิตภัณฑแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมี
คุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทใหค้วามส าคญักับการคิดคน้ พฒันา และน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์ดีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูง ไดม้าตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถือ ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัในตลาด และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างครบถว้น 

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกและว่าจา้งผูผ้ลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน สามารถผลิต
และจัดหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามส่วนประกอบท่ีบริษัทตอ้งการซึ่งเป็นสตูรและการผลิตเฉพาะ
ของบริษัท รวมทัง้มีการทดสอบผลิตภณัฑท์กุชนิดก่อนการวางตลาด เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าเป็นผลิตภณัฑท่ี์ดี มีคณุภาพ และ
เชื่อถือไดอ้นัเป็นการเสริมสรา้งแบรนดส์ินคา้ของบริษัทใหม้ีความแข็งแกรง่ และมีศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะยาว ใน
ส่วนของการจดัหาผลิตภณัฑอ์ื่นๆ จากภายนอกเพื่อมาจ าหน่ายนัน้ บริษัทมีการคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์เชื่อถือได ้ภายใตก้าร
ผลิตท่ีไดม้าตรฐานและไดร้บัอนญุาตอย่างถกูตอ้ง รวมทัง้เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัการยอมรบัและสามารถแข่งขนัในตลาดได้  

นอกจากนี ้บริษัทมีการติดตามและวิเคราะหส์ภาวะตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อการพฒันาผลิตภัณฑแ์ละการสรรหา
ผลิตภัณฑใ์หม่ๆ ใหเ้หมาะสมกับสภาพการแข่งขันในตลาด กระแสความนิยมและความตอ้งการท่ีเปลี่ยนแปลง ไปของ
ผูบ้ริโภค รวมทัง้เพื่อการใชป้ระโยชนจ์ากผลิตภณัฑใ์ดม้ากขึน้ 
2) ส่งเสริมผลิตภณัฑ์และตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง 

บริษัทมุ่งเน้นการท าการตลาดเพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผูบ้ริโภคไดรู้จ้ักในวงกวา้ง เพื่อใหเ้กิดการรบัรู ้เชื่อมั่น และจดจ าตราสินคา้ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้
สินคา้ของผูบ้ริโภค ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการท าการตลาดเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจในสขุภาพมากขึน้ จะส่งผลดีต่อ
ผลิตภัณฑข์องบริษัท โดยผลิตภัณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับสุขภาพของบริษัท มีส่วนประกอบของสารอาหาร และแร่ธาตุต่างๆ 
มากมาย ท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปผ่านทางผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพของส่วนประกอบของผลิตภณัฑน์ั้นๆ ซึ่งบริษัทมีการน าเสนอความรูเ้ก่ียวกับผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจ า เพื่อสรา้งความสนใจแก่ผูบ้ริโภคผ่านการท าการตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การใหข้อ้มลูทางวิชาการ การ
เผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจ และคุณประโยชนต์่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ ์ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ 
นิตยสาร แผ่นพบั โบรชัวร ์รายการโทรทศัน ์และเว็บไซตต์่างๆ เป็นตน้ รวมถึงการใหต้วัอย่างสินคา้เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์และความตอ้งการในผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทมี รายไดแ้ละส่วนแบ่งตลาดท่ีเพิ่มสงูขึน้ใน
อนาคต  

บริษัทมีการประชาสัมพันธ์สินคา้และส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลนต์่างๆ ท าใหเ้กิดการติดต่อสื่อสารกับ
ลกูคา้ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีสื่อออนไลน ์ไดแ้ก่ Facebook : Interpharma Thailand, Instagram : 
interpharmaofficial, Line@ ID: @interpharmaเ ป็ น ต้ น ช่ อ ง ท า ง ซื ้ อ สิ น ค้ า อ อ น ไ ล น์ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.interpharmastore.com รวมทัง้จัดใหม้ี Call Center  ทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2634-0225 หรือ 08-2422-5999 
เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในการติดต่อกับบริษัทไดโ้ดยตรง ซึ่งลูกคา้สามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์แสดงความคิดเห็น แนะน า ติชม หรือแจง้ปัญหาเก่ียวกับสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อรบัทราบความตอ้งการ
ของลูกคา้แต่ละราย และรบัทราบปัญหาเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ตลอดจนเป็นการสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
บริษัทกบัลกูคา้ในระยะยาว 
3) ขยายช่องทางจ าหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

บริษัทมีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีจะเติบโตเป็นบริษัทชั้นน าในการน าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และจะขยาย
ช่องทางจดัจ าหน่ายและท าการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์
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ได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะในประเทศผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ท่ี
ครอบคลมุทัง้สถานพยาบาล รา้นคา้ รา้นขายยา เครือข่ายรา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิรน์เทรด)และช่องทางออนไลนต์่างๆ 
ซึ่งตามแผนการสรา้งความเติบโตในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะขยายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตต้ราสินคา้
ของบริษัทไปยงัตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหแ้ก่บริษัท โดยวางแผนการท าการตลาด
และการจ าหน่ายผลิตภัณฑข์องบริษัททุกผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ ประเทศในกลุ่ม CLMV 
ประเทศอื่นๆในเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต ้และจีน เป็นตน้ รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจในการเปิดตลาดในภูมิภาค
ยโุรป และอเมริกา 

ทัง้นี ้บริษัทอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการท าการตลาดในต่างประเทศ ท่ีไดเ้ริ่มวางรากฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะในดา้น
บุคลากร ความรู ้ความเขา้ใจขั้นตอนการขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑ ์และกฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าการคา้ใน
ประเทศนัน้ๆ ซึ่งบริษัทมุ่งเนน้การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัคู่คา้ เครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีการเขา้รว่มงาน
สัมมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายสินค้าใน
ต่างประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นตน้ เพื่อเป็นการส ารวจตลาดและสรา้ง
โอกาสในการเขา้สู่ตลาดของประเทศนัน้ๆ   
4) เพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม้ีความหลากหลายมากขึน้ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนา คิดค้น และน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลกูคา้แต่ละกลุ่มใหค้รอบคลมุมากขึน้โดยบริษัทจะไดป้ระโยชนจ์ากกลุ่มลกูคา้
เดิมที่ชื่นชอบในผลิตภณัฑเ์ดิมของบริษัทอยู่แลว้ ท าใหเ้กิดความสนใจซือ้ผลิตภณัฑใ์หม่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถเพิ่มฐาน
ลูกค้าใหม่จากผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเพิ่มขึน้ด้วย ซึ่งในแต่ละปีบริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึน้ทุกปี ซึ่งแต่ละ
ผลิตภณัฑม์ีคณุประโยชนแ์ตกต่างกนัไปและสามารถครอบคลมุการดแูลดา้นสขุภาพและความงามไดม้ากขึน้  

โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทไดอ้อกผลิตภัณฑ์ใหม่ ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ภายใตต้ราสินคา้ YUUUไดแ้ก่ ยาสีฟัน 
และมูสท าความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ภายใตต้ราสินคา้ Interpharmaไดแ้ก่ผลิตภัณฑ ์PreMI(ผลิตภัณฑค์วบคุม
ระดบัไขมนั) ผลิตภณัฑ ์PreBO (ผลิตภณัฑช์่วยเสริมมวลกระดูก) และผลิตภณัฑ ์Multivitamin (ผลิตภณัฑวิ์ตามินรวม) 
เป็นตน้ รวมทัง้ไดเ้พิ่มการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์Raku Pad ซึ่งเป็นแผ่นรองซบัส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง เป็น
ตน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัไดข้ยายธุรกิจไปในผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง โดยในเดือนมีนาคม 2561 ไดม้ีกา รจัดตัง้บริษัท 
อินเตอร ์เพ็ททรินา จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับบริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอรวิ์ส จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์เลีย้ง โดยได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวระดับพรีเมี่ยม ภายใต้ตราสินคา้ 
MARIA เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนรกัสตัวเ์ลีย้ง ท่ีตอ้งการความใส่ใจเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัเป็นพิเศษ ซึ่ง
การเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเน่ืองดงักล่าว ท าใหบ้ริษัทสามารถขยายฐานของผลิตภณัฑใ์หค้รอบคลมุในตลาดมากขึน้ 
รวมทั้งการด าเนินการทางการตลาดเพื่อใหผ้ลิตภัณฑข์องบริษัทเป็นท่ีรู ้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากขึน้ จะช่วยส่งเสริมให้
รายไดข้องบริษัทเติบโตเพิ่มขึน้ในอนาคต 
5) วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพือ่การสรา้งแบรนดใ์หม้ีความแข็งแกร่ง 

บริษัทมุ่งเนน้การสรา้งแบรนดห์รือตราสินคา้ของบริษัทใหม้ีความแข็งแกร่ง ดว้ยการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑใ์หด้ี
ขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในการเป็นบริษัทชัน้น าในการน าเสนอผลิตภณัฑด์า้นสขุภาพ โดยใหค้วามส าคญั
กับผลิตภัณฑ์ท่ีดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพท่ีดี ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทประสบความส าเร็จในการค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติโดดเด่น หลากหลาย และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาด เช่น การน า
เทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช้โปรไบโอติก (Probiotic)และพรีไบโอติก (Prebiotic) มาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ท่ี
บริษัทคิดค้นขึน้ เพื่อสรา้งความสมดุลในระบบของร่างกาย ป้องกันโรค และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึน้ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีแนวโนม้ใส่ใจดแูลสขุภาพ เพื่อการมีสภุาพท่ีดี ชะลอวยั และมีชีวิตท่ียืนยาวขึน้ได้
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เป็นอย่างดี นอกจากนี ้บริษัทไดร้ว่มมือกับคู่คา้ท่ีเป็นผูร้บัจา้งผลิตสินคา้ใหก้ับบริษัททัง้ในประเทศและต่างประเทศในการ
พฒันาสตูรการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพและมีคุณประโยชนเ์พิ่มขึน้ สรา้งความ
น่าเชื่อถือและการยอมรับในตลาดมากขึน้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ 
INTERPHARMA ดว้ยการมีสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพสงูเทียบเท่ากับผลิตภณัฑแ์บรนดช์ั้นน า ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้การวิจัย
และพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ดีและต่อเน่ือง จะท าใหบ้ริษัทมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในระยะยาว 

 
3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ผลิตภณัฑร์กัษาสขุภาพและชะลอวยัท่ีบริษัทจ าหน่ายจัดประเภทเป็นผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ซึ่งมีสถานการณก์ารแข่งขนั
สงู โดยมีผูป้ระกอบการในธุรกิจนีเ้ป็นจ านวนมากทัง้โรงงานท่ีผลิตและจ าหน่ายเอง โรงงานรบัจา้งผลิตสินคา้ใหผู้ป้ระกอบการ
ต่างๆ ผูป้ระกอบการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ หรือบริษัทสาขาของบริษัทในต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทย ซึ่งทิศ
ทางการแข่งขันสอดคลอ้งกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึน้ การใหค้วามส าคัญต่อการดูแลและ
เสริมสรา้งภาพลักษณ์ทั้งรูปร่างและหน้าตาให้ดูดี ตลอดจนทิศทางของประชากรของประเทศไทยท่ีก าลังจะก้าวสู่สังคม
ผูส้งูอายุโดยสมบูรณใ์นปี 2564 รวมทัง้การท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหลีกเลี่ยงผลขา้งเคียงจากการใชย้าในการรกัษา ต่างเป็นปัจจัย
ส าคญัในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภณัฑร์กัษาสขุภาพและชะลอวยัท่ีมีนวตักรรมท่ีให้
คณุค่าทางโภชนาการและมีหลกัฐานการวิจยัแลว้ว่า สารอาหารบางชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
โดยปราศจากผลขา้งเคียงเช่น ช่วยเรื่องความจ า ระบบย่อยอาหาร การดูดซึม การไหลเวียนเลือด การนอนหลบั บ ารุงสายตา 
กระดูก กลา้มเนือ้ ช่วยขับถ่าย เป็นตน้ นอกจากนี ้การแข่งขันของผูป้ระกอบการต่างๆ ยังมาจากการคน้หาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภคสามารถท าได้ง่ายจากการรับรูแ้ละเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลนต์่างๆ และสามารถหาซือ้ผลิตภณัฑส์ขุภาพไดส้ะดวกมากขึน้จากหลายช่องทาง เช่น รา้นขายยา
และรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ ช่องทางออนไลน ์ตัวแทนขายตรง เป็นตน้ ท าใหม้ีการน าเสนอผลิตภัณฑต์่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหก้บัผูบ้ริโภคมากขึน้ 

ตลาดผลิตภณัฑส์ขุภาพส าหรบัสตัวเ์ลีย้งมีการแข่งขนัสงูมีผูป้ระกอบการในธุรกิจเป็นจ านวนมากเน่ืองจากปัจจุบันสัตว์
เลีย้งนับเป็นส่วนหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทต่อไลฟ์สไตลก์ารด ารงชีวิต มีคนท่ีครองโสดมากขึน้ คู่แต่งงานท่ีไม่มีบุตร และการกา้ว
เขา้สู่สงัคมผูส้งูอายมุีคนอายท่ีุยืนยาวมากขึน้ มีลกูนอ้ยลง ท าใหส้ตัวเ์ลีย้งเสมือนเป็นเพื่อนหรือเป็นเสมือนลกูทดแทนท าใหเ้กิด
จ านวนสตัวเ์ลีย้งในประเทศไทยขยายตวัมากขึน้ และส่งผลดีต่อธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตัวเ์ลีย้งไดร้บัผลดีและมีการเติบโตเพิ่มขึน้
ตามไปดว้ย 

ส าหรับตลาดผลิตภัณฑ์ส  าหรับปศุสัตว์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจเป็นจ านวนมาก ทั้ง
ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑส์  าหรบัสตัวเ์ลีย้งและปศุสตัว ์เป็นตน้ 
โดยทิศทางการแข่งขนัสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของการใชผ้ลิตภณัฑส์ขุภาพในภาคการผลิตปศสุตัวแ์ละโรงงานอาหารสัตวท่ี์
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในฐานะเป็นหน่วยงานหลกัท่ีส  าคญัในการก ากับ
ดูแลการผลิตปศุสตัวใ์หม้ีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นไปตามมาตรฐาน ไดส้นับสนุนโครงการเลีย้งสตัวป์ลอดการใชย้า
ปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินคา้ปศุสตัวแ์บบครบวงจร ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรว่์าดว้ยการจดัการการดือ้ยา
ตา้นจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีเป้าหมายในการลดการใชย้าตา้นจุลชีพในสตัวล์งรอ้ยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งจากปัจจัยสนับสนุนดงักล่าวท าใหป้ริมาณความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑท่ี์ส่งเสริมการเลีย้งสัตวเ์พื่อการบริโภคโดยลด
การใชย้าปฏิชีวนะมีแนวโนม้สงูขึน้ และส่งผลดีท าใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑส์  าหรบัปศสุตัวม์ีโอกาสเติบโตเพิ่มขึน้ 

ทิศทำงเศรษฐกิจกำรปศุสัตวข์องประเทศไทย จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำกรไทยของ
ส ำนกังำนสถิติพบว่ำ ประชำกรไทย ท่ีบริโภคอำหำรกลุ่มเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์จำกสัตวน์ั้นมีจ ำนวนมำกถึง 59,066,157 คน 
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ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อย ละ 95.78 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด (ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ, 2557) โดยเป็นกลุ่มท่ีมีกำรบริโภคทุก
วนัร้อย ละ 31.98 ซ่ึงในกลุ่มน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกถึงร้อยละ 16.21 สะทอ้นให้เห็นไดว่้ำประชำกรไทยเป็น กลุ่ม
บริโภคเน้ือสัตวอ์ย่ำงชัดเจน ปัจจุบนัประเทศไทยมีจ ำนวนประชำกรมำกเป็นอนัดบัท่ี 21 ของโลก โดยจำกสถิติในเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2559 อยู่ท่ี 68,200,824 คน (Central Intelligence Agency, 2016) และจ ำนวนประชำกรของไทย  ปีพ.ศ. 2558 อยู่ท่ี 
67,959,359 คน โดยเฉล่ียแลว้ประชำกรของประเทศไทยมีอตัรำกำรขยำยตวัในช่วง 20 ปี ท่ีผำ่นมำอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 0.71 

นอกจำกน้ี ด้วยพลวตัของโลกท่ีเปล่ียนแปลง ท ำให้ผูบ้ริโภคค ำนึงถึงกำรมีชีวิตท่ียืนยำว ด้วยวิถี ของกำรรัก
สุขภำพมำกขึ้น ตำม 4 Good ได้แก่ Good Food, Good Mood, Good Health และ Good Life ซ่ึงในส่วนของกำรมีชีวิตยืนยำวด้วย
อำหำร หรือ Good Food นั้น ท ำให้คำดกำรไดว่้ำกลุ่มอำหำรท่ีตอบโจทย ์ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัและอนำคตจะมีลกัษณะดงัน้ี (มติ
ชนออนไลน,์ 2559) 

(1) อำหำรเพื่อสุขภำพ และอำหำรจำกธรรมชำติ เช่น Sugar Free, Fat Free, Diary Free, Organic, Probiotic, Vegan  

(2) อำหำรส ำหรับผูสู้งอำย ุเน่ืองจำกในอีก 5 ปีขำ้งหนำ้ ประเทศไทยจะกำ้วเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยุ อยำ่งเตม็ขั้น 

(3) อำหำรฟิวชั่นยุคใหม่ เช่น อำหำรท่ีผสมผสำนวฒันธรรมดั้งเดิมกับกำรพฒันำให้ดูแปลกตำ และมีควำม
ทนัสมยัเพ่ิมมำกขึ้น  

(4) อำหำรส ำเร็จรูปหรือก่ึงส ำเร็จรูป เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของคนเมือง 

(5) อำหำรฮำลำล เน่ืองจำกกำรขยำยตวัท่ีเพ่ิมมำกขึ้นของประชำกรมุสลิม 

(6) อำหำรเสริมและเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ  

(7) อำหำรท่ีไดรั้บกำรยืนยนัควำมปลอดภยัจำกระบบต่ำงๆ โดยองคก์รท่ีน่ำเช่ือถือ 

(8) อำหำรท่ีไดรั้บควำมสนใจ และสำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำย  

(9) อำหำรท่ีไดรั้บอิทธิพลจำกโลกดิจิตลัสู่พฤติกรรมกำรบริโภค 

(10) อำหำรท่ีตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของคนกลุ่ม Generation Z 

ดงันั้นสำรเสริมหรือสำรผสมล่วงหน้ำเพ่ือเป็นวตัถุดิบตน้น ้ ำเพ่ือผลิตอำหำรสัตวเ์พ่ือเล้ียงสัตวใ์ห้เป็นอำหำรท่ี
ปลอดภยั แตกต่ำง และเพื่อสุขภำพ จึงเป็นท่ีตอ้งกำรของผูผ้ลิตปศุสัตวใ์นอนำคต ทำงบริษทัฯ จึงเล่งเห็นถึงกำรตอบสนอง
ผูผ้ลิตปศุสัตวด์ว้ยกำรน ำผลิตภณัฑ์ท่ีสำมำรถช่วยผูผ้ลิตปศุสัตวส์ำมำรถผลิตอำหำรท่ีสำมำรถตอบสนองผูบ้ริโภค ภำยใต้
ตน้ทุนกำรผลิตท่ีเป็นไปได ้

ภำพรวมกำรแข่งขนัในกลุ่มผลิตภณัฑ์สุขภำพทั้งส ำหรับคนและส ำหรับสัตวน์ั้น ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่เนน้กำร
แข่งขนัดำ้นคุณภำพและสูตรของผลิตภณัฑ์ ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ และทศันคติท่ีมีต่อตรำสินคำ้และผลิตภณัฑเ์ป็นหลกั 
โดยมีปัจจยัเสริมอ่ืนๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบส ำคญัในกำรพิจำรณำเลือกซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภค เช่น ช่ือเสียงของผูผ้ลิต รำคำ 
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด นวตักรรมและเทคโนโลยีกำรผลิต รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย เป็นตน้ 
หำกผลิตภณัฑ์ใดมีควำมน่ำเช่ือถือสูง มีภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ท่ีดี มีควำมแตกต่ำงโดดเด่นเหนือผลิตภณัฑ์คู่แข่งรำยอื่น 
ผลิตภณัฑมี์ควำมหลำกหลำยและตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคมำกท่ีสุด รวมทั้งยงัมีช่องทำงในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ท่ี
ง่ำยและสะดวก ผลิตภณัฑน์ั้นก็มีโอกำสไดรั้บกำรเลือกซ้ือหรือเลือกใชจ้ำกผูบ้ริโภคสูงขึ้น  

สภำพกำรแข่งขนัในตลำดในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์บริษทัและบริษทัยอ่ยจ ำหน่ำย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย  
ผลิตภณัฑ์กลุ่มซินไบโอติก ไดแ้ก่ Probac 7, Probac 10 Plus  ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์สุขภำพท่ีบริษทัเป็นผูบุ้กเบิกและ

มีควำมแตกต่ำงจำกผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรอื่นๆ ท่ีจ ำหน่ำยในตลำด มีคู่แข่งขนัในตลำดเพียงไม่ก่ีรำย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทั
ท่ีน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยำและเวชภัณฑ์หลำกหลำยกลุ่มสินค้ำและตรำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น บริษัท แอ๊บบอต  
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ลำบอแรตอรีส จ ำกดั (ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร Biogaia) ซ่ึงมีขนำดธุรกิจทั้งรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แตกต่ำงจำกบริษทั ท ำให้ไม่
สำมำรถเปรียบเทียบกนัไดห้ำกพิจำรณำเพียงขนำดธุรกิจว่ำบริษทัใดเป็นคู่แข่งส ำคญัในระดบัเดียวกับบริษทั โดยกำร
แข่งขนัจะเป็นกำรแข่งขนัดำ้นคุณภำพของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ไดจ้ำกกำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภค
ตระหนกัและรับรู้คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ท ำให้เกิดกำรซ้ือใหม่และกำรซ้ือซ ้ำ  

ส ำหรับผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรอื่นๆ ในกลุ่มน้ีท่ีบริษทัจ ำหน่ำย เช่น ผลิตภณัฑ์เพื่อกระตุน้ภูมิคุม้กนัร่ำงกำย 
ผลิตภณัฑโ์อเมกำ้ 3 ผลิตภณัฑร์วมสำรอำหำรเพื่ออวยัวะส ำคญั ผลิตภณัฑร์วมสำรตำ้นอนุมูลอิสระ ผลิตภณัฑวิ์ตำมินรวม คู่
แข่งขนัเป็นบริษทัผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรทัว่ไปท่ีผูบ้ริโภครับประทำนเพ่ือไดรั้บสำรอำหำรครบถว้น หรือบริโภคให้มีสุขภำพแข็งแรง เช่น 
บริษทั เมกำ้ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ำกดั (มหำชน) (ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรภำยใตต้รำสินคำ้ MEGA We Care) บริษทั เอ็นบีดี เฮลท์
แคร์ จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรภำยใตต้รำสินคำ้ Vistra) บริษทั แบลคมอร์ส จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรภำยใตต้รำ
สินค้ำ Blackmores) เป็นต้น ซ่ึงบริษทัคู่แข่งดังกล่ำวมีขนำดธุรกิจทั้งรำยได้และสินทรัพยท่ี์แตกต่ำงจำกบริษทั ท ำให้ไม่
สำมำรถเปรียบเทียบกนัไดห้ำกพิจำรณำเพียงขนำดธุรกิจว่ำบริษทัใดเป็นคู่แข่งส ำคญัในระดบัเดียวกบับริษทั   

• กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม 

ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัในกลุ่มผลิตภณัฑ์นวตักรรมควำมงำม ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์ฟิลเลอร์ Perfectha โดยมีคู่
แข่งขนัท่ีส ำคญั เช่น บริษทั แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์ฟิลเลอร์ Juvederm, บริษทั กลัเดอร์มำ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์ฟิลเลอร์ Restylane, Emervel) บริษทั เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์ฟิลเลอร์ Belotero) 

เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัเหล่ำน้ีส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นบริษทัขำ้มชำติหรือเป็นบริษทัสำขำของบริษทัต่ำงประเทศท่ีมีขนำด
ธุรกิจใหญ่กว่ำบริษทัหลำยเท่ำตวั (วดัตำมขนำดรำยได)้ และมีผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำยครบวงจร เช่น เวชภณัฑย์ำ เวชส ำอำง 
เป็นตน้ โดยคู่แข่งขนัท่ีมีขนำดธุรกิจและมีสำยผลิตภณัฑ์ใกลเ้คียงกนักบับริษทั เช่น (1) บริษทั เมดิเซเลส จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมลงทุนระหว่ำงบริษทัสัญชำติไทยและเกำหลีใต้ ประกอบธุรกิจน ำเขำ้และเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑฟิ์ลเลอร์ 
Neuramis เป็นตน้ 

• กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ 

• ผลิตภัณฑ์เพ่ือดูแลและส่งเสริมสุขภำพของสัตว์เลีย้ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตำมลกัษณะผลิตภณัฑ ์คือ 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภำพส ำหรับสัตว์เ ล้ียงท่ีไม่นับอำหำรสัตว์เ ล้ียง คู่แข่งท่ีส ำคัญในกลุ่มน้ี 
ประกอบดว้ย  
• กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑโ์ภชนเภสัชส ำหรับสัตวเ์ล้ียง : คู่แข่งขนัในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตและ

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรส ำหรับสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทั โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์
เสริมอำหำร Mega O.F.A. Plus) บริษทั ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร Ferric Plus-K, Caredio-Balance เป็นตน้) 
บริษทั ที.เจ.แอนนิมลั เฮลท ์จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN, SYNOQUIN เป็นตน้) เป็นตน้  

• กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์แชมพูรักษำโรคผิวหนัง เวชส ำอำง และเวชภณัฑ์ส ำหรับสัตวเ์ล้ียง : คู่
แข่งขนัในกลุ่มน้ีมีทั้งบริษทัท่ีน ำเขำ้สินคำ้มำเพ่ือจ ำหน่ำยและบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยเอง ไดแ้ก่ บริษทั แอนิเทค  
โทเทิล โซลูชัน่ จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์แชมพู Hartz) บริษทั เวอร์แบค (ประเทศไทย) จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์แชมพู Allermyl) บริษทั ที.
เจ.แอนนิมลั เฮลท์ จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์แชมพู Vet Novel) บริษทั เบสซ่ี แอรอน จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์แชมพู Canine Care) บริษทั เวท็
เทอริน่ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั (ผลิตภณัฑแ์ชมพู Dermasebb) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี คู่แข่งขนัท่ีมีขนำดธุรกิจ (วดัตำมขนำดรำยได)้ และมีสำยผลิตภณัฑใ์กลเ้คียงกนักบับริษทัย่อย 
(อินเตอร์เวทตำ้) เช่น บริษทั ยโูนเวท เน็ตเวิร์ค จ ำกดั บริษทั ที.เจ.แอนนิมลั เฮลท ์จ ำกดั บริษทั เบสซ่ี แอรอน จ ำกดั เป็นตน้  
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2) กลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรสัตวเ์ล้ียง : คู่แข่งขนัทำงตรงในกลุ่มผลิตภณัฑอ์ำหำรสัตวเ์ล้ียง คือ ผูผ้ลิตและ
จ ำหน่ำยอำหำรแปรรูปส ำหรับสัตวเ์ล้ียงในประเทศไทยซ่ึงผลิตจำกวตัถุดิบเน้ือไก่และปลำคุณภำพสูงเช่นเดียวกบัวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นกำรผลิตอำหำรส ำหรับคน เช่น บริษทั ฟู้ดอินโนวำ เทรดดิ้ง แอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั (ผลิตภณัฑอ์ำหำรแมว Nekko) บริษทั 
ไฮ คิว ผลิตภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์อำหำรสัตวเ์ล้ียง Felina Canino) เป็นตน้ ส ำหรับคู่แข่งขนัทำงออ้มส่วนใหญ่เป็น
บริษทัขำ้มชำติท่ีเป็นผูผ้ลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียงชั้นน ำและมีสำขำในประเทศไทย เช่น บริษทั โรยลั คำนิน (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(ผลิตภณัฑ์อำหำรสัตวเ์ล้ียง Royal Canin) บริษทั ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั (ผลิตภณัฑ์อำหำรสัตวเ์ล้ียง Hill’s 

Science Diet) เป็นตน้ ท่ีเหลือเป็นผูน้ ำเขำ้ผูผ้ลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง และอุปกรณ์ส ำหรับสัตวเ์ล้ียง เช่น บริษทั เยี่ยมพำณิชย ์เพท็
ฟู้ ด  จ ำ กั ด  ( ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร สั ต ว์ เ ล้ี ย ง  Orijen)  เ ป็ น ต้ น  อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม  เ น่ื อ ง จ ำ ก บ ริ ษั ท ย่ อ ย  
(อินเตอร์เพท็ทรินำ) เพ่ิงเร่ิมประกอบธุรกิจและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในปี 2561 ดงันั้น ขนำดธุรกิจของกลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำร
สัตวเ์ล้ียงของอินเตอร์เพท็ทรินำจึงยงัไม่สำมำรถเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรำยอ่ืนๆ ในอุตสำหกรรมได ้ทั้งขนำดรำยไดแ้ละ
สินทรัพย ์

• กลุ่มผลิตภัณฑ์ส ำหรับปศุสัตว์  

ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้าและ
ผลิตภณัฑส์ขุศาสตร ์โดยคู่แข่งขนัในธุรกิจที่ส  าคญัในกลุ่มนีท้ัง้หมดเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์ าหรบัปศสุตัวท์ัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ บรษิัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จ ากดั (ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเวชภณัฑส์ าหรบัสตัวส์ญัชาติ
อเมริกา) บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลชูั่น จ ากัด (ธุรกิจสขุภาพสตัวเ์ครือของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)) บริษัท ออล
เทค ไบโอเทคโนโลยี คอรป์อเรชั่น จ ากัด  บริษัท เวทโปรดกัส ์แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากัด  เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
บริษัทย่อย (อินเตอรเ์ว็ทตา้) เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรบัปศุสัตวใ์นไตรมาส 4 ปี 2560 ดังนัน้ 
ขนาดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ส าหรับปศุสัตวข์องอินเตอรเ์วทตา้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ใน
อตุสาหกรรมได ้ทัง้ขนาดรายไดแ้ละสินทรพัย ์

ลักษณะลกูค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้าที่สั่ งซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ เป็นผู้ประกอบการต่างๆ ได้แก่ 
สถานพยาบาล รา้นเพ็ทช็อป ธุรกิจฟารม์ปศุสัตว ์รา้นขายยาอิสระแบบดั้งเดิม รา้นขายยาสมัยใหม่ และรา้นคา้ปลีก
สมัยใหม่ (โมเดิรน์เทรด) เป็นตน้ ซึ่งซือ้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยไปเพื่อจ าหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภค
สุดทา้ย (End Users) อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี ้ยังมีลูกคา้ที่เป็นผูบ้ริโภคสุดทา้ย (End Users) ไดแ้ก่ บุคคลทั่วไป ผูใ้ชบ้ริการ
สถานพยาบาล เจา้ของสตัวเ์ลีย้ง ผูป้ระกอบการปศสุตัว ์เกษตรกร เป็นตน้ ซึ่งมีการสั่งซือ้ผลิตภณัฑโ์ดยตรงจากบรษิัทและ
บริษัทย่อย ผ่านทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย และช่องทางจ าหน่ายแบบออนไลนโ์ดยใช ้ Social Network ต่างๆ ของ
บริษัท เช่น เว็บไซต ์www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็นตน้ รวมทัง้สั่งซือ้ผ่านทีมงานขายของซิลลิคฟารม์า
ในกรณีของลกูคา้ประเภทรา้นขายยาอิสระ (Independent Pharmacies)   
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ในปี 2560 - 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องไปยงัลกูคา้กลุ่มตา่งๆ จ าแนกตาม
ลกัษณะลกูคา้แต่ละประเภท ดงันี ้

ลักษณะลูกค้า 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       
1. โรงพยำบำลและคลินิก 168.38 53.15  127.98   34.46  90.98 20.58 
2. ร้ำนขำยยำสมยัใหม่และร้ำนคำ้ปลีกสมยัใหม่  22.21 7.01  36.65   9.87  36.91 8.35 
3. ร้ำนขำยยำอิสระ  13.09 4.13  20.49   5.52  20.71 4.68 
4. โรงพยำบำลและคลินิกรักษำสัตว ์ 26.62 8.40  40.36   10.87  71.19 16.10 
5. รา้นเพ็ทช็อป และบริษัทจ าหน่ายเวชส าอางและเวชภัณฑ์
สตัว ์ 

65.45 20.66  82.75   22.29  130.50 29.52 

6. ผูบ้ริโภคทัว่ไปหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์(End Users) 21.08 6.65  63.10   16.99  91.81 20.77 
รวมรายได้จากการขาย 316.83 100.00  371.33   100.00  442.10 100.00 

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 เป็นตน้มา ภายหลงับรษิัทและบรษิัทย่อยเปล่ียนรูปแบบการขายสินคา้และรบั
ช าระเงินจากลกูคา้โดยตรง มาเป็นการขายและรบัช าระเงินผ่านซิลลิคฟารม์าแทน โดยบริษัทและบริษัทย่อยบนัทึกซิลลิค
ฟารม์าเป็นลกูหนีก้ารคา้และเรียกเก็บเงินค่าสินคา้ไปท่ีซิลลิคฟารม์าเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายไดจ้าก
การขายในปี 2560-2563 โดยพิจารณาจากกลุ่มลกูคา้ทัง้ที่ซือ้สินคา้จากบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงหรือซือ้ผ่านซิลลิค
ฟารม์า (ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 เป็นตน้มา)  บรษิัทและบรษิัทย่อยไม่มีรายไดจ้ากการขายจากลกูคา้รายใดรายหน่ึงที่
มีสดัส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายรวม  

นอกจากนี ้หากพิจารณากลุ่มลกูคา้เป้าหมายซึ่งเป็นผูบ้รโิภคหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์(End Users) ที่มีแนวโนม้ความ
ตอ้งการผลิตภณัฑก์ลุ่มต่างๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อย สามารถแบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑไ์ดด้งันี ้ 

 

- โรงพยำบำล คลินิกรักษำโรคทัว่ไป 
ควำมงำม ทนัตกรรม
- ร้ำนขำยยำและรำ้นค้ำปลีกสมัยใหม ่
- โรงพยำบำลสัตวแ์ละคลินิกสัตว ์
- ร้ำนเพ็ทชอ็ปและบริษทัทัว่ไป 

End-Users             
                   
                   
                     
                          

กล  มลูกค้า

               
 Independent Pharmacies)

         
          

(Outsource)

                 End-Users    
                               

1/                         VIP                   
2/                , Line, Facebook     Call Center        

ทมี านขาย
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• ผลิตภัณฑ์ส ขภาพและนวัตกรรมความ ามส าหรับคน 

ผลิตภัณฑ์รักษำสุขภำพและชะลอวัย  มีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ไดแ้ก่ กลุ่มคนวยัท ำงำน และผูสู้งอำยุ ท่ีมีระดบั
รำยไดป้ำนกลำงถึงสูง และให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลสุขภำพให้แขง็แรงดว้ยกำรใชส้ำรอำหำรทดแทนโดยไม่ใชย้ำ  

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมควำมงำม  มีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่น วยัท ำงำน ท่ีมีระดบัรำยไดป้ำนกลำง
ถึงสูง มีควำมใส่ใจดำ้นสุขภำพควำมงำม และให้ควำมส ำคญักบักำรมีใบหนำ้และผิวพรรณท่ีสวยงำม 

• ผลิตภัณฑ์ส ขภาพส าหรับสัตว์ มีกลุ่มลุกคำ้เป้ำหมำย ไดแ้ก่  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ผูป้ระกอบกำรปศุสัตว์ 
ผูผ้ลิตอำหำรสัตว ์และเจำ้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีมีควำมใส่ใจในสุขภำพ อนำมยั และควำมปลอดภยัของสัตวท่ี์เล้ียง 

นโยบายก าหนดราคา 

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยจ าหน่ายมีทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง  
ผลิตภณัฑข์องเจา้ของสินคา้รายอื่นที่บรษิัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือซือ้มาเพื่อมาจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลกูคา้ ซึ่งในกรณีที่เป็น
ผลิตภัณฑภ์ายใตต้ราสินคา้ของบริษัทและบริษัทย่อยเอง บริษัทก าหนดราคาขายดว้ยวิธีตน้ทุนบวกอัตราก าไร (Cost Plus 

Margin) โดยพิจารณาถึงตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งปัจจยัอื่นๆ เช่น การวางต าแหน่งทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ ์การยอมรบัในตวัผลิตภณัฑข์องลกูคา้ ความตอ้งการซือ้สินคา้ ขนาดบรรจขุองสินคา้ เป็นตน้ โดยมีการก าหนด
ราคาสินคา้มาตรฐาน (Standard Price List) ของแต่ละสินคา้ในแต่ละช่องทางการจ าหน่ายตามความเหมาะสม โดยราคาขาย
สินคา้ตอ้งสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้อย่างไรก็ตาม ราคาขายสินคา้อาจมีการปรบัลดราคาลงจากราคามาตรฐาน
เพื่อรองรบักิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การใหส่้วนลดราคา การใหข้องแถม เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้งรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ที่เพียงพอรองรบักับค่าใชจ้่ายในการขาย บริหารและค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่างๆ 
ของบรษิัทได ้ 

ส าหรบักรณีสินคา้ที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือซือ้มาเพื่อมาจ าหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้ ราคา
ขายสินคา้ส่วนใหญ่ถกูก าหนดโดยเจา้ของสินคา้หรือตวัแทนจ าหน่ายสินคา้นัน้ๆ ซึ่งตอ้งเป็นราคาที่บริษัทสามารถท าก าไร
ไดต้ามสมควรหลงัหกัตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา้โดยเจา้ของสินคา้
หรือตวัแทนจ าหน่ายสินคา้นัน้ๆ จะมีการแจง้ใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยทราบล่วงหนา้ เพื่อใหบ้ริษัทไดเ้ตรียมการวางแผนการขายได้
อย่างเหมาะสม 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทและบริษัทย่อยจ าหน่ายสินคา้ในประเทศทัง้หมด โดยจ าหน่ายผ่านช่องทางการจ าหน่าย 2 ช่องทาง คือ 
1)  ทมีงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย  
 บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงานขายท าหนา้ท่ีเป็นผู้หา ติดต่อ สรา้งสัมพันธ์ และดูแลการขายสินคา้กับลูกคา้กลุ่ม

ต่างๆ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลทัง้คนและสตัว ์สถานเสริมความงาม รา้นเพ็ทช็อป บริษัททั่วไป  รา้นขายยาสมยัใหม่และ
รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ (โมเดิรน์เทรด) ซึ่งลกูคา้กลุ่มนีจ้ะน าสินคา้ของบริษัทและบริษัทย่อยไปจ าหน่ายหรือใหบ้ริการต่อแก่ลกูคา้ของ
ตนท่ีเป็นผูบ้ริโภคสดุทา้ย (End-Users) อีกทอดหน่ึง ดงันัน้ ลกูคา้กลุ่มนีจ้ึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ของบริษัท
และบริษัทย่อยดว้ย นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีการขายสินคา้โดยตรงใหแ้ก่ผูบ้ริโภคสดุทา้ยโดยใชที้มงานขายของบริษัท
และบริษัทย่อย และขายผ่านช่องทางออนไลนโ์ดยใช ้Social Network ต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต ์www.interpharmastore.com, 
Facebook, Line@ และ Instagram เป็นตน้ 

บริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมบจ. โมเดิรน์ ฟารม์า) มีทีมงานฝ่ายขายท่ีเป็นพนักงานประจ าจ านวนรวม 41 คน 
(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 ธันวาคม2563) ซึ่งมีความรูแ้ละมีประสบการณเ์ก่ียวกับผลิตภณัฑส์ขุภาพและนวตักรรมความงามส าหรบัคน และ
ผลิตภณัฑส์ขุภาพส าหรบัสตัวเ์ป็นอย่างดี โดยทีมงานขายรบัผิดชอบงานการขายตัง้แต่การเขา้พบเพื่อรบัทราบขอ้มลูความตอ้งการ
ของลกูคา้ น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละคุณสมบตัิต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์โดยมีสินคา้ตวัอย่างใหท้ดลองใช้  รวมถึงงานดูแลการขายสินคา้
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ใหแ้ก่ลกูคา้กลุ่มต่างๆ ทัง้นี ้พนกังานฝ่ายขายไดร้บัผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจ าและเงินจงูใจในการขายหรือค่าคอมมิชชั่น
ซึ่งก าหนดตามเป้าหมายการขายเป็นรายปีและมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปีโดยการอนมุตัิของฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายค่าคอมมิชชั่นใหพ้นักงานฝ่ายขายโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดและจะจ่ายครบทุกงวดส าหรบัการขายท่ีไดร้บัช าระเงินครบทัง้หมดแลว้
เท่านัน้  

2)  ทมีงานขายของซิลลิคฟาร์มา  
 บริษัทมีการท าสัญญาส่งเสริมการขาย (Contract Sales Organisation Promotion Agreement)  กับซิลลิค 

ฟาร์มา เพื่อให้ซิลลิคฟาร์มาเป็นผู้ร ับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในช่องทางร้านขายยาอิสระ( Independent 
Pharmacies) ทั่วประเทศ โดยซิลลิคฟารม์าเป็นผูจ้ัดหาและว่าจา้งทีมงานขายเพื่อขายและส่งเสริมการขายผลิตภณัฑข์องบริษัท
ตามที่ก าหนดในสญัญา ไดแ้ก่ Probac 7, PreBS, PreBO, Astacurmin, Multivitamin, YUUU Cleansing Mousse, ยาสีฟัน YUUU 
และ TS6 - Lady Health เป็นตน้ ใหแ้ก่ลกูคา้ประเภทรา้นขายยาอิสระในประเทศไทยเท่านัน้ โดยบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งนี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางประชาสัมพันธ์และใหค้วามรูเ้ก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีบริษัทและบริษัทย่อย
จ าหน่ายผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร โบรชัวร ์แผ่นพบั เว็บไซตข์องบริษัท เป็นตน้ รวมทัง้ยงัสามารถติดตามขอ้มลู ข่าวสารของ
บริษัทและบริษัทย่อยผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์  www.interpharma.co.th และ www.mariapetfood.com ; Facebook: 
Interpharma Thailand และ Intervetta: Line ID: @interpharma และ @intervetta นอกจากนี ้ลกูคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มลู
เพิ่มเติมได้ท่ี Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2634-0225, 08-2422-5999 ระหว่างเวลา 8:30 - 17:00 น. และทางอีเมล์ 
cs@interpharma.co.th  
 

4. ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 คน โดยมีนางสาวธนชัพรรณ เทียนทิพศิริ เป็นเลขานกุาร
บริษัทซึ่งมีคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย 

ชื่อ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. ศ. คลินิกเกียรติคณุ นพ. อดุมคชินทร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
3. ศ. ดร. ศนัสนีย ์ ไชยโรจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

4. นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
5. ดร. ตฤณวรรธน ์ ธนิตนิธิพนัธ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
6. นางสาวสภุาภรณ ์ ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

7. นางสาวนภาภรณ ์ เดชอคัราช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2563 คณะผูบ้ริหารมีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ตฤณวรรธน ์ ธนิตนิธิพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรกัษาการผูอ้  านวยการฝ่าย
การขายและการตลาด 

2. นางสาวสภุาภรณ ์ ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นางสาวนภาภรณ ์ เดชอคัราช ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

4. นางอภิรม์ณ โพธิ์ศรี ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
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ผู้ถือหุ้น 
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือและสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ปิดสมดุทะเบียน ณ วนัท่ี 16 มิถนุาย 2564 
 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายตฤณวรรธน ์ ธนิตนิธิพนัธ ์ 116,373,220  40.35 

2 นายพิริยรชัต ์ ภทัรกิตตเ์กษม 23,400,000  8.11 
3 น.ส. พิมพภ์ทัรา ศภุพชัรวงศ ์ 10,640,000  3.69 

4 นายธีรพงศ ์ จนัศิริ 8,462,100  2.93 
5 วิทยา เทพนิมิตร 7,493,200  2.60 
6 นายธ ารงชยั เอกอมรวงศ ์ 6,329,580  2.19 

7 กองทนุเปิด เค Mid Small Cap หุน้ทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 5,134,880  1.78 
8 นายภาววิทย ์ กลิ่นประทมุ 4,850,000  1.68 
9 นายนคร หาญไกรวิไลย ์ 4,080,000  1.41 

10 น.ส. พฒันธ์วณัย ์ แสงเนตร 3,258,080  1.13 
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 98,378,531 34.11 

รวม 288,399,591 100.00 
 
5.  ประวัติการเพ่ิมทุนและลดทุน และการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่่านมา 
 

5.1 ประวัติการเพ่ิมทุนและลดทุน 
 เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 144,200,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 

288,400,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
 

5.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล 
 

รายละเอียด 2563 2562 2561 

การจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน (ลา้นบาท) 46.02   

• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้) - - - 

• เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุน้)1/ 0.2234 0.185 0.09 

o อตัราการจ่ายหุน้ปันผล (หุน้เดิม : หุน้ปันผล) 2.50 : 1 - - 
o อตัราการจ่ายหุน้ปันผลเป็นหุน้ (บาท : หุน้) 0.20 - - 
o อตัราการจ่ายหุน้ปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุน้) 0.0234 - - 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 89.99 92.95 37.92 
1/ปรบัการค านวณเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาทเท่ากันทุก
งวด 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท 
รายได้จากการขาย 
 รายไดร้วมของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 จ านวน 177.88  ลา้นบาท โดยรายไดเ้กือบทัง้หมดเป็น
รายไดจ้ากการขาย ซึ่งมีจ านวน  176.50 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 99.22 ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน  
79.37 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 81.72 
 

ประเภทรายได้ 
ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑเ์วชภณัฑร์กัษาโรค 34.47 19.53 - - 34.47 100.00 

2. ผลิตภณัฑร์กัษาสขุภาพและชะลอวยั 73.45 41.61  47.77   49.18  25.68 53.76 

3. ผลิตภณัฑน์วตักรรมความงาม 0.21 0.12  2.94   3.03  (2.73) (92.86) 

4.ผลิตภณัฑด์แูลและส่งเสริมสขุภาพของสตัวเ์ลีย้ง 55.41 31.39  43.06   44.33  12.35 28.68 

5. ผลิตภณัฑส์  าหรบัปศสุตัว ์ 12.96 7.34  3.36   3.45  9.60 285.71 

            รายได้จากการขายรวม 176.50 100.00  97.13   100.00  79.37 81.72 
  
 การเพิ่มขึน้ของรายได้มาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคของบริษัท Modern Pharma 
จ านวน 34.47 ลา้นบาท อาทิเช่น ยารกัษาโรคเบาหวาน (Metforin) วิตามินซีชนิดอม (Indovit) ยาละลายเสมหะ (Supenac) และ 
ยาฆ่าเชือ้ ซึ่งเป็นสินคา้หลกัของบริษัทย่อย อีกทัง้มีการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากผลิตภณัฑร์กัษาสขุภาพและชะลอวยั  จ านวน 73.45 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 25.68 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 53.76 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑโ์ปร
ไบโอติก  ไดแ้ก่ โปรแบค, ผลิตภณัฑค์วบคุมน า้หนกั (ฟิตซีรีย)์ ผลิตภณัฑ ์PreBo (ช่วยเสริมมวลกระดูก) และผลิตภณัฑวิ์ตามินรวม 
(Multivitamin) และผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของบริษัท ไวตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ และยงัมีการเพิ่มขึน้จากการขายผลิตภณัฑ์
ดแูลและส่งเสริมสขุภาพของสตัวเ์ลีย้ง จ านวน 55.41 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 12.35  ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.68 จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน  ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑแ์ชมพรูกัษาโรคผิวหนงัส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง ,  วคัซีน
รวมส าหรบัป้องกนัโรคล าไสอ้กัเสบ ไขห้ดัสนุขั และพิษสนุขับา้ (Biocan), อิมมโูนโกลบลูินส าหรบัสนุขั (Polyglob),  ผลิตภณัฑเ์สริม
ภมูิคุม้กนัส าหรบัแมว (Katimun) ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมส าหรบัสนุัขและแมว (Dr.Choice, Pet Select), ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลีย้ง 
MARIA ทัง้นีย้งัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑส์  าหรบัปศุสตัว ์จ านวน 12.96 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 
9.60 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 285.71 
  ส าหรบักลุ่มผลิตภณัฑท์างดา้นนวตักรรมความงาม บริษัทยงัอยู่ระหว่างการขึน้ทะเบียนสินคา้ไหมยกกระชับอยู่ ดงันัน้ใน
ไตรมาสนีจ้ึงมียอดขายเพียง 0.21 ลา้นบาท 

รายได้อื่น 
รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ การกลบัรายการค่าใชจ้่ายท่ีประมาณไวแ้ต่ไม่เกิดขึน้ และรายไดจ้ากการเรียกเก็บค่าบริการอื่นจากบริษัท

คู่คา้  ส  าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจ านวน 1.38 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน  0.28 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ย
ละ 16.87  
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 ส าหรบัสามเดือนสิน้สดุ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 2563 เปลี่ยนแปลง 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ตน้ทุนขาย  90.04   50.62  35.76 36.20  54.28   151.79  
ค่าใชจ้่ายในการขาย  38.86   21.85  29.99 30.36  8.87   29.58  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  19.93   11.20  13.87 14.04  6.06   43.69  

ตน้ทุนทางการเงิน  1.22   0.69  0.22 0.22  1.00   454.55  
รวมค่าใช้จ่าย  150.05   84.35  79.84 80.82  70.21   87.94  

รายได้รวม  177.88   100.00  98.79 100.00  79.09   80.06  
 
ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีจ านวน 90.04 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 54.28 ลา้น

บาท ต้นทุนขายท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ต้นทุนผลิตสินค้า ต้นทุนสินค้าท่ีซือ้มาขาย ค่าขนส่งสินค้าน าเข้า ค่าวัสดุหีบห่อ และ
ค่าใชจ้่ายในการน าเขา้อื่น ๆ ต้นทุนขายคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายประมาณรอ้ยละ 51.01 โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบั
รอ้ยละ 48.99 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีจ านวน  38.86  ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 8.87 ลา้น

บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.58 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ค่าใชจ้่ายในการขายส่วนใหญ่ผนัแปรตามยอดขาย ค่าใชจ้่ายในการขาย
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย ค่าใชจ้่ายเดินทางและยานพาหนะของพนกังานขาย จ านวน
เพิ่มขึน้จ านวน  5.11 ลา้นบาท ค่าสื่อโฆษณาเพื่อประชาสมัพนัธส์ินคา้เพิ่มขึน้ 0.27 ลา้นบาท  ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหซ้ิลลิคฟารม์าจาก
การว่าจา้งใหด้  าเนินการตาม Distribution Agreement จ านวน 2.49 ลา้นบาท ค่าสินคา้ตวัอย่างเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
2.05 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีจ านวน 19.93 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 6.06 ลา้นบาท  โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเงินเดือนฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย และจากปรบั
ฐานเงินเดือน  อีกทั้งมีการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนักงานตามการขยายตัวของธุรกิจ จ านวนรวม 1.71 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายทางดา้น
วิชาชีพ เช่นค่าสอบบญัชี ค่าท่ีปรกึษาดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ จ านวน 1.1 ลา้นบาท  ค่าเสื่อมราคา ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประมาณ
การทางบญัชี โดยรวมจ านวน 1.70 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายบริหารอื่น ๆ 1.64 ลา้นบาท     
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม 
ส าหรับสามเดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 

ปี 2564 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม  177.88   100.00  98.79 100.00 
ตน้ทุนขาย  90.04   50.62  35.76 36.20 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  38.86   21.85  29.99 30.36 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  19.93   11.20  13.87 14.04 
ตน้ทุนทางการเงิน  1.22   0.69  0.22 0.22 

ส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม/รว่มคา้ 0.05  0.03  0.05 0.05 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27.78  15.61  18.90 19.13 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 7.24  4.07  4.17 4.22 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 20.54  11.54  14.73 14.91 

 

ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจ านวน 20.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน

จ านวน  5.81  ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.44  สาเหตหุลกัมาจากผลของยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีอตัราก าไรสทุธิเท่ากับรอ้ยละ 
11.54  ของรายไดร้วม ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีเท่ากับรอ้ยละ 14.91 อนัเน่ืองมาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มเวชภณัฑ์
รกัษาโรคท่ีทางบริษัทจ าหน่าย จะมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีต ่ากว่าผลิตภณัฑก์ลุ่มโภชนบ าบัด อย่างไรก็ดีบริษัทคาดว่าอตัราก าไรของ
กลุ่มยารกัษาโรคจะสูงขึน้ในอนาคต เมื่อบริษัทปรบัปรุงคุณภาพในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการสรา้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกมา
จ าหน่ายมากขึน้เรื่อย ๆ 

ทัง้นีก้  าไรสทุธิของเฉพาะส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจ านวน 18.68 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก
งวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 4.81 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.68 
 

ฐานะการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2564 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนแปลง 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 

รวมสินทรพัย ์ 819.99 749.95  70.04   9.34  

รวมหนีส้ิน 311.77 262.27  49.50   18.87  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 508.22 487.68  20.54   4.21  
 

สินทรัพย ์
สินทรพัยร์วมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน  819.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 70.04 ลา้น

บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.34  เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลูกหนี้
อื่น จ านวน 58.66  ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ จ านวน 7.73 ลา้นบาท ท่ีดินอาคารและอปุกรณ ์เพิ่มขึน้จ านวน  14.84 ลา้นบาท 
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้เพิ่มขึน้ จ านวน 10.15 ลา้นบาท  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึน้จ านวน 1.77 ลา้นบาท และ
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน  16 ลา้นบาท ในทางกลบักนัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 39.31 ลา้นบาท  

หนีส้ิน 
หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 311.77 เพิ่มขึน้จ านวน 49.50  ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ  18.87  เมื่อเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ท่ีมีจ านวน 262.27  ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของ
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เจา้หนีก้ารคา้ จ านวน 27.53 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร จ านวน 15 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8.93 ลา้นบาท และ
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น จ านวน 1.07 ลา้นบาท ในทางกลบักนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ลดลง 3.88 
ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 508.22 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จ านวน 20.54 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.21  เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีมีจ านวน 487.68 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากบริษัทมีก าไรสทุธิ
ส  าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 20.54  ลา้นบาท 



 

 

 
เลขที่ใบจอง / Subscription number…………………………………………  

 

ใบแจ้งความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 
Notification Form to Purchase New Ordinary Shares of Inter Pharma Public Company Limited 

 
วนัที่ย่ืนความจ านงในการจองซือ้ …………….…………………………………… 

  Date to notify the intention to Purchase 
เรียน คณะกรรมการบริษัท  อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) To The Board of Inter Pharma Public Company Limited  
 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)                                                                                                   
อาชีพ ................................................ที่อยู่เลขที่ ........................  ตรอก/ซอย ............................................  ถนน ........................................... แขวง/ต าบล ........................................... เขต/อ าเภอ ............................................ จงัหวดั ................................. 
Occupation                          Address number         Lane/Soi                              Road                          Sub-district                       District   Province 
รหสัไปรษณีย ์.................................... ประเทศ .......................... หมายเลขโทรศพัท.์.............................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี.................................................... ประเภทการเสียภาษี         หกัภาษี    ไม่หกัภาษี 
Postal Code                     Country                           Telephone number  Tax ID number  Type of Tax Paying  Tax to be deducted  Tax not to be deducted   
 

  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน.…….………………………..........................   บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขทีห่นงัสือเดินทาง ....………………………………………..………………….  
 Thai natural person Identification card number                                                               Foreign natural person             Passport number 
  นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.………………………………….……………….….….….   นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………..………………….….….  
 Thai juristic person Corporate registration number                                                            Foreign juristic person       Corporate registration number 
โปรดแนบหลกัฐานประกอบการใชส้ิทธิพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants   
  

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 

 จ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ (หุ้น) / No. of Share Subscribed (Shares) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / Amount (Baht)  

1.  จองซือ้ตามสิทธิ / Subscription for full entitlement   

2.  จองซือ้นอ้ยกวา่สทิธิ / Subscription for less than than the entitlement   

3.  จองซือ้เกินกวา่สทิธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน) /  
Subscription in excess of the rights (only the excess portion) 

  

ณ ส ำนักงำนของบริษทัฯ โดยช ำระเป็น 
   เงนิสด / Cash ……………………………………………………….บาท / Baht 
   เงนิโอน  เขา้บญัชเีงนิฝากชื่อ “ บมจ. อนิเตอร์ ฟาร์มา เพื่อการจองซื้อหุน้” เลขทีบ่ญัช ี662-0-00155-0  ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงศรอียุธยา สาขาสลีม (โปรดแนบหลกัฐาน) 
 Transfer to current account Name “Inter Pharma Pub. Co., Ltd. for share subscription” Account Number 662-0-00155-0 (Pay in slip attached) 
        ลงวนัที ่/ Date …………………………………………….………………........  จ านวนเงนิ / Amount of ......................................................................................... บาท / Baht 
 เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque    เชค็บุคคล / Cheque                    ดราฟต์ (เรยีกเกบ็ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร) / Draft (Clearing Draft anywhere in nationwide) 
 เลขทเีชค็ / ดราฟต์ / Cashier cheque / Cheque or Draft No .........................................................................................วนัที ่ / Date .................................................................................................. 
 ธนาคาร / Bank.................................................................  สาขา / Branch ........................................................................................................................จ านวนเงนิ  / Amount of ..............................................................บาท / Baht 
 โดยสัง่จ่ำย   “ บมจ. อนิเตอร์ ฟาร์มา เพื่อการจองซื้อหุน้” / Payable to  “Inter Pharma Pub. Co., Ltd. for share subscription account” 

(กรณีเป็นเชค็ ดราฟต์ ตัว๋แลกเงนิหรอืค าสัง่จ่ายเงนิของธนาคารจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัทีล่งในเชค็ / ดราฟต์ / ตัว๋แลกเงนิ) 
(For payment via Cheque, Draft, Bill of Exchange or Bank Payment Order it must be possible to collect such payment from a clearing house in the District of Bangkok  with in 2 days of the exercise of the right.)  

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) : 
When, I have allotted the above ordinary share.  I hereby agree to have either one of the following executed subscribers must choose one)  :  
   ใหอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทุนที่ไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษิทั / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Limited for Depositors”                

and proceed for ……………………………………………………………………………….......สมาชกิผูร้บัฝากเลขที ่/ Participant No. ……………………………..………………………น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อผู้ฝากเพื่อเข้าบัญชีซื้อ -ขายหลักทรัพย์เลขที่ / To deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository company limited for securities account No. …………………………………………………………………………….            
ซึ่งขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ / Which I have with that company. 

   ใหอ้อกหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรไวใ้นนาม “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600  
 Issued the ordinary shares in the name of Thailand securities Depository Company limited and deposited those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company limited into issuer account, Participant 600 for myself. 
   ใหอ้อกใบหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรในชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะมอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อจดัท าใบหุน้สามญัเพิม่ทุน และส่งมอบใบหุน้สามญัเพิม่ทุนมาใหข้า้พเจา้ภายใน 45 วนันับจากวนัปิดการจองซื้อ  
 Issue the ordinary share certificate in my name for the allotted number of ordinary shares.  I hereby agree to assign the company to proceed in any to have the share certificate made and delivered to me within 45 days after                   

the closing   of the subscription period. 
ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อโดยโอนเงนิเขา้บญัชขีองขา้พเจา้ / If I/We have not been allotted the shares of have been allotted 
lower than subscription amount, I / We agree to have the payment or excess payment returned to me us by transfer.  
เลขทีบ่ญัช ี/ Account No …………………………...………………..………………………ธนาคาร / Bank ………………...…………….………..…….…………สาขา / Branch ...................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าจะรบัหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว หรือในจ านวนที่ท่านจดัสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนนี้  และยินยอมรบัคืนเงนิในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพนัตนเองตามเงื่อนไข
ขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ  ในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน รวมทัง้ในหนังสอืบรคิณห์สนธ ิและขอ้บงัคบัของบรษิทัทีม่อียู่แลว้ขณะนี้ และ / หรอื ซึ่งจะแก้ไขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย 

I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me. I shall not agree to accept a refund should the subscription be refused. I agree to the conditions of the right offering as stated 
in the information Memorandum concerning the allotment to ordinary shares and the conditions as laid down in The Memorandum and Articles of Association of the Company currently in force and / or as may be amended in the future. 
 

หุ้นท่ีจองไม่สำมำรถแยกกำรน ำเข้ำบญัชีกำรซ้ือขำยได้ และกรณีมีกำรจองเข้ำมำกกว่ำ 1 บญัชี ทำงบริษทัฯ จะน ำเข้ำบญัชีใดบญัชีหน่ึงเท่ำนัน้   
Share is not separate to account number) In case shareholder has more than 1 account, IP has to one account only.  

 
ลงชือ่ / Signed...............................................................................ผูจ้องซือ้หุน้ / Subscriber 

                      (…………..…….………………………………………..) 
 
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในสว่นน้ีดว้ย)  SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)  
 

   เลขที่ใบจอง / Subscription No...………………....................................... 
           วนัที่ / Date............................................................................................. 

บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัใบเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………………………………………………………………..เพือ่จองซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ                       ครบถว้น          ไม่ครบถว้น  
Inter Pharma Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)   to purchase New Ordinary Shares of the company         Complete             Incomplete 

จ านวนหุน้ / Number of shares ……………………..………….……………หุน้ / shares    ราคาเสนอขาย 20 บาทต่อหุน้ / Offering Price 20 Bath per share    จ านวนเงิน / Amount of …………………………..………………….………. บาท / Baht  
โดยช าระเป็น / Paid to : 
    เงินสด / Cash      จ านวน / Amount of...........................................................................................................บาท / Baht       
    เงินโอน / Transfer ธนาคาร / Bank................................................................. ลงวนัที่ / Dated …………………………………. จ านวน / Amount of .......................................................... บาท / Baht      โปรดแนบหลกัฐาน / Pay in slip attached  
   เชค็ธนาคาร / Cashier Cheque        เชค็บุคคล / Cheque       ดราฟต์ / Draft     เลขทเีชค็ / ดราฟต์ / Cashier cheque / Cheque or Draft No.....................................................................วนัที ่/ Date ........................................................ 
 ธนาคาร / Bank.........................................................................................  สาขา / Branch ..................................................................................จ านวนเงนิ  / Amount of ...........................................................................บาท / Baht 
 
 

ลงชือ่ / Signed …………………………………….…… เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized officer 
 



 

 

 



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน 

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานท่ีเกิด  ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................

2. สัญชาติท่ี 2 .......................................................................................................................................................................................................

3. ท่ีอยูถ่าวร...........................................................................................................................................................................................................

  จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..………………….

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………

(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพือ่นาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี)

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถื้อหุน้ชาวสหรัฐ............................................ 

-  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์

  (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

หน้า 1 ของ 2 



แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว 

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น Others 

หน้า 2 ของ 2 



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 5


	IP_OCS_023 แจ้ง ผถห
	1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนพร้อมสารสนเทศ
	รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

	2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
	4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
	2 Subscription Package_Part 1_TH_FINAL_7 OCT 14.doc.pdf
	ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อ หรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศใดๆ บริษัทฯ ขอให้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ...
	ส่วนที่ 1
	ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SIRI-W2”) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
	ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย
	-0- บาท (ศูนย์บาท)
	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
	2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ควบคู่กับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

	2 Subscription Package_Part 1_TH_FINAL_7 OCT 14.doc.pdf
	ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อ หรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศใดๆ บริษัทฯ ขอให้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ...
	ส่วนที่ 1
	ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SIRI-W2”) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
	ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย
	-0- บาท (ศูนย์บาท)
	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
	2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ควบคู่กับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

	4 SIRI_IM_RO Part 3_TH_FINAL_7 OCT 14.pdf
	ส่วนที่ 3
	ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
	งบแสดงฐานะการเงิน

	หน้า
	ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อ หรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศใดๆ บริษัทฯ ขอให้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ...
	ส่วนที่ 1
	ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
	บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SIRI-W2”) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
	ไม่เกิน 3,614,411,191 หน่วย
	-0- บาท (ศูนย์บาท)
	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
	2.50 บาท (สองบาทห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ควบคู่กับ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้แก่ วันที่ 9 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2557


	5 1 Map Inter Pharma

