ที IP_OCS/023/2564

วันที 19 กรกฎาคม
เรือง
แจ้งสิทธิการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิงทีส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่พร้อมสารสนเทศ
2. ใบจองซือหุน้ สามัญทีออกใหม่
3. ใบรับรองการจองซือหุน้ สามัญทีออกใหม่
4. เอกสารเพิ มเติ ม ประกอบการจองหลัก ทรัพ ย์เ ฉพาะผู้ที ประสงค์น าํ หลัก ทรัพ ย์ฝ ากเข้า บัญ ชี บ ริษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านันและแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
5. แผนทีรับจองซือหุน้ สามัญทีออกใหม่
ด้วยทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด ครังที /
เมือวันที กรกฎาคม
ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน , , . บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน , , หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หนุ้ ละ . บาท โดยมี
รายละเอียดจัดสารหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกใหม่จาํ นวนไม่เกิน , , หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ . บาท เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ทีแต่ละรายถืออยู่ ( Rights Offering ) ในอัตราส่วนการจัดสรร หุน้ สามัญเดิมต่อ หุน้ สามัญ
เพิมทุนโดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ บาทในกรณีทีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นันทิง และผูถ้ ือหุน้ สามารถจองซือหุน้ สามัญออกใหม่
เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จดั สรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ทีไม่ได้รบั การจองซือในการจัดสรรครังแรกทีเหลือให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทีจองซือเกินกว่าสิทธิ
และชําระราคาค่าจองซือหุน้ ครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุน้ ทีเหลือให้เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ทีจองซือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันทุกรอบไป
ในการนี บริษัทฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนพร้อมใบสําคัญการ
แสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date) ในวันที กรกฎาคม
และกําหนดวันจองซือและชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิมทุนในระหว่างวันที
ถึงวันที 6 สิงหาคม
(รวมทังสิน วันทําการ)
สิงหาคม
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพือแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือหุน้ สามัญทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Right Offering ซึงมีจาํ นวนตามที
ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือหุน้ สามัญทีออกใหม่ ซึงออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทังนี บริษัทฯ ได้กาํ หนด
เงือนไข และรายละเอียดการเสนอขาย พร้อมทังการจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering โดยมีรายละเอียดตามที
ระบุไว้ในสารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญทีออกใหม่เพือเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และสรุปได้ดงั ต่อไปนี
1. กําหนดการจองซือและรับชําระเงินค่าจองซือหุน้ สามัญทีออกใหม่
วันที – 16 สิงหาคม
เวลา . น. ถึง . น. (เว้นวันหยุดราชการ)
2. สถานทีรับจองซือและรับชําระค่าจองซือหุน้ สามัญทีออกใหม่
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน)
เลขที / อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร - เบอร์แฟกซ์ - 34-0135
3. ช่องทางการชําระเงินค่าหุน้
3.1 ชําระเงินสดได้ทีสถานทีรับจองซือ

บริษัท อิน เตอร์ ฟาร์ม า จํากัด (มหาชน) เลขที / อาคารไอทีเ อฟ ชัน ถนนสีล ม แขวงสุร ิวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพ ท์ - แฟ็ กซ์ - 34-0135 www.interpharma.co.th
Inter Pharma Public Company Limited 140/9 ITF Tower, 9th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. Tel. 02-634-0225 Fax 02-634-0135 www.interpharma.co.th

3.2 วิธีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ
ชือบัญชี บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เพือการจองซือหุน้
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
บัญชีเลขที - ผูจ้ องซื อจะต้อ งส่ง เอกสารหลัก ฐานการจองพร้อ มต้น ฉบับ ใบนํา ฝากเงิน ค่า จองหุน้ ส่ง มาที บริษัท ฯภายในวัน ที
สิงหาคม
ซึงเป็ นวันสุดท้ายของการจองซือหุน้ เพิมทุน
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3.4 เช็ค/แคชเชียร์เช็คทีขีดคร่อมสังจ่ายเช็คสังจ่ายเฉพาะ ในนาม “บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มาเพือการจองซือหุน้ “ ซึงสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน วันทําการโดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซือหุน้ และใบรับรอง
การจองซือหุน้ ณ สถานทีจองซือ ภายในเวลา . น.ของระยะเวลาจองซือโปรดลงวันทีในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตาม
วันทีจองซือ แต่ไม่เกินวันที สิงหาคม
พร้อมทังระบุชือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
ของเช็ค/แคชเชียร์เช็คในกรณีทีลูกค้าไม่ได้ระบุชือ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค / แคชเชียร์เช็ค
หรือทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการรับการจองซือ
หุน้ ดังกล่าว
3.5 ดร๊าฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทวราชอาณาจั
ั
กร โดยสังจ่าย ในนาม “บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เพือการจองซือหุน้ ”
วิธีการจองซือหุน้
4.1 ผูถ้ ือหุน้ สามารถจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัทได้ตาม วัน เวลา และสถานทีตามทีระบุ
4.2 เอกสารทีใช้ในการจองซือ ประกอบด้วย
(1) ใบจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือหุน้ ส่วนที และหลักฐานการ
รับจองซือหุน้ (ส่วนที ของใบจองซือหุน้ ) กรณีทีเป็ นนิติบคุ คลให้ลงนามพร้อมประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) ทังนี ผูถ้ ือ
หุน้ สามารถยืนใบจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัท ใบ ต่อใบรองการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน ฉบับเท่านัน
(2) หลักฐานการชําระเงิน ได้แก่
เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (ทีสามารถเรียกเก็บได้จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน วัน
ทําการ หรือสําเนาใบนําฝากเงิน พร้อมเขียนชือ นามสกุล ทีอยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทีติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
(3) ใบรับรองสิทธิ การจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้วยลําดับที ) ซึงออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
(4) สําเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านัน โดยชื อบัญชี เงิ นฝาก
ธนาคารต้องเป็ นชือเดียวกับผูจ้ องซือเท่านัน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับกรณีทีผูจ้ องซือต้องการให้คืน
เงินค่าจองซือหลักทรัพย์ส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีจองซือเกินสิทธิ ผ่าน
ระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(5) เอกสารประกอบการแสดงตน
: สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ก) บุคคลสัญชาติไทย
(ข) บุคคลต่างด้าว
: สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัททีออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิ น เดือนก่อนวัน
กําหนดการใช้สิ ทธิ พร้อ มรับ รองสํา เนาถูก ต้อ ง และเอกสารหลัก ฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือชือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ บังคับ และหนังสือ
รับรอง ทีออกไม่เกิน เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ซึงรับรองโดย Notary
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Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือ
ชือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(6) หนังสือมอบอํานาจให้ก ระทําการแทน ซึงติดอากรแสตมป์ บาท (กรณีทีมอบหมายให้ผูร้ บั มอบอํานาจมา
กระทําการแทน) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอํานาจ ให้แนบ
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางทีแสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ในกรณีหนังสือมอบอํานาจให้กระทําการแทน ทีมีการจัดทําในต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาหนังสือ
เดินทางของผูม้ อบอํานาจ ทียังไม่หมดอายุ จะต้องได้รบั การรับรองลายมือชือโดยเจ้าหน้าที Notary Public และ
รับรองโดยเจ้าหน้าทีสถานทูไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้จดั ทํา หรือรับรองความถูกต้อง
ทังนี ผูร้ บั มอบอํานาจให้กระทําแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าทีของ
บริษัท พร้อมส่งมอบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางทีรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
ทังนี ลายมือ ชือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุก ฉบับ ต้อ งตรงกับ ลายมือ ชือทีลงนามในเอกสารจองซือ
หุน้ สามัญเพิมทุน
(7)
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ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์ทีจะส่งใบจองซือหุน้ เพิมทุนทางไปรษณียล์ งทะเบียน ขอให้จดั ส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบ
จองซือหุน้ ใบรับรองการจองซือหุน้ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คทีขีดคร่อมสังจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
มายังสถานทีจองซือ ทังนี เอกสารการจองซือจะต้องถึงทีทําการบริษัทภายในเวลา . น. ของวันที สิงหาคม
เป็ นอย่างช้า และเพือความสะดวกในการจองซือ กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การจองซือหุน้ เพิมทุน”
หลักฐานการรับการจองซือหุน้
บริษัทจะส่งคืนหลักฐานการรับการจองซือหุน้ (ส่วนที ของใบจองซือ) เป็ นหลักฐานให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทังนีการจองซือหุน้ จะมีผล
สมบูรณ์ตอ่ เมือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค/แคชเชียร์เช็คได้เรียบร้อยแล้ว

6

การสละสิทธิจองซือ
ผูถ้ ือหุน้ ทีมิได้ใช้สิทธิจองซือ หรือมิได้ชาํ ระเงินภายในเวลาทีกําหนดไว้ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตาม
เวลาทีกําหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซือหุน้ ครังนี

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนั ธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถาม
เลขานุการบริษัท หมายเลขติดต่อ เบอร์โทร - -
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering)
1.

ชื่อติดต่อและสถานที่ตงั้ ของบริษัท
คุณสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทกั ษ์พาณิช
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2634-0225
หมายเลขโทรสาร : 0-2634-0135
โฮมเพจบริษัท : www.interpharma.co.th

2.

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ที่มีมติให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที4่ /2564
:
วันที่ 2 มิถนุ ายน 2564
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
:
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

3.

รายละเอียดการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังนี ้
ลดทุนจดทะเบียน

:

ประเภทของหุน้ เพิ่มทุน
ทุนชาระแล้ว ณ ปัจจุบนั

:
:

ทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึน้

:

รวมเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่

:

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 204.50 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน
144,200,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 144,199,795.50 บาท โดยการ
ตัดหุน้ สามัญที่ยงั มิได้ออกจาหน่ายจานวน 409 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท ซึ่งภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี ้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน
เท่ากับ 144,199,795.50 บาท และทุนที่ชาระแล้วเป็ นจานวน 144,199,795.50
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ ทั้งสิน้ 288,399,591 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ
0.50 บาท
ทั้ง นี ้ หุน้ สามัญ ที่ย ัง ไม่ไ ด้เ รียกชาระจานวน 204.50 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
ทัง้ สิน้ 409 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุ้นสามัญ สารองไว้สาหรับ
การจ่ายหุน้ ปั นผล ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการจ่ายหุน้ ปั นผลไปแล้วเมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2564
หุน้ สามัญใหม่
144,199,795.50 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 288,399,591 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
33,839,959.50บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 67,679,919หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
178,039,755บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน356,079,510 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
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4.

วิธีการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

:

จานวนหุน้ สามัญที่จดั สรร
อัตราส่วน
ราคาเสนอขายต่อหุน้
วันจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

:
:
:
:

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)โดยกาหนดให้วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุ้นที่มีสิทธิ ได้ร ับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนพร้อ มใบส าคัญ
แสดงสิทธิ IP-W1 (Record Date)ในวันที่ 21กรกฎาคม 2564ในกรณีมีเศษหุน้
ให้ปัดทิง้ ทัง้ จานวนบริษัทจะดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับผู้
ถือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร
(Excess Rights)ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รบั การจัดสรรครบทัง้ จานวน
สิทธิในการได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1ผูท้ ี่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
1 หุน้ จะได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ IP-W1 จานวน 2 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า)
ไม่เกิน 9,613,320 หุน้ หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
30 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
20 บาท
วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วันทาการ)

การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 กรณีผถู้ ือหุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวจะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ จานวนที่จองซือ้
4.2 ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ได้ ( Oversubscription ) โดยที่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจากจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้ ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมที่
ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือ หุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้ร ับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่ง
รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถื อหุ้นที่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริษัท
รายละเอียด ดังนี ้
(ก)
ในกรณี ที่ มี จ านวนหุ้น เหลื อ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัท
จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุก
รายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข)
ในกรณี ที่ มี จ านวนหุ้น เหลื อ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรร
หุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการถือ หุน้
เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผจู้ อง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รบั จัดสรรในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิง้
ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระ
ค่าจองซือ้ แล้ว
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(2) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อข. (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณ
ด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือจะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รบั
จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่
เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนีจ้ นกระทั่งไม่มีหุน้
เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้
รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวถือหุน้ ของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก)
ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบครองกิจการ (รวมทัง้ ที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว
ได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ 12/2554
หรือ
(ข)
ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดาเนินการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) สาเร็จลุล่วงโดย
อานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก)
พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทัง้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทรายใด หากการดาเนินการดังกล่าวจะทา ปฏิบตั ิผิดกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับของ
ต่างประเทศ
(ข)
กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้ จานวน
หรือหลาย ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา หรือ
รายละเอียดในการจัดสรรและการ เสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกาหนดสิทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ค)
ลงนามในแบบคาขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าวตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญ เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของ
3
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(ง)

หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดาเนินการใดจาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ ประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์

5.

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีมติกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่ม
ทุน (Record Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

6.

กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
6.1
ระยะเวลาจองซือ้ หุน้
วันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วันทาการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.
6.2
สถานที่รบั จองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2634-0225
หมายเลขโทรสาร : 0-2634-0135

7.

วิธีการจองซือ้ หุน้
7.1
ผูถ้ ือหุน้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.
7.2
เอกสารที่ใช้ในการจองซือ้ ประกอบด้วย
(1)
ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือ้ หุน้ ส่วนที่ 1 และ
หลัก ฐานการรับ จองซื อ้ หุ้น (ส่ ว นที่ 2 ของใบจองซื อ้ หุ้น ) กรณี ที่ เ ป็ น นิ ติ บุค คลให้ล งนามพร้อ ม
ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถยื่นใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษั ท 1 ใบ ต่อใบ
รองการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
(2)
หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่
เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร
ได้ภายใน 1 วันทาการ หรือสาเนาใบนาฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
(3)
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(4)
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านัน้ โดยชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับกรณี
ที่ผูจ้ องซือ้ ต้องการให้คืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่
ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(5)
เอกสารประกอบการแสดงตน
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(ก) บุคคลสัญชาติไทย
(ข) บุคคลต่างด้าว
(ค) นิติบคุ คลในประเทศ

7.3

:
:
:

สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) นิติบคุ คลต่างประเทศ :
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
กาหนดการใช้สิ ทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อ ม
รับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(6)
หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทน ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผรู้ บั มอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ (ในกรณีคนต่าง
ด้าวมอบอานาจ ให้แนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ใ น
ประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีหนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทน ที่มีการจัดทาในต่างประเทศ หนังสือมอบอานาจ และ
สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา หรือรับรองความถูกต้อง
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั มอบอานาจให้กระทาแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อ
หน้าเจ้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่รบั รองสาเนา
ถูกต้องแล้ว
ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ ณ วันจอง
ซือ้ โดยมีวิธีการชาระเงินดังที่ระบุไว้ต่อไปนี ้
(1) ชาระเงินสดได้ที่สถานที่รบั จองซือ้
(2) ชาระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท
ชื่อบัญชี บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เพื่อการจองซือ้ หุน้
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาสีลม
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่ 662-0-00155-0
ผูจ้ องซือ้ จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้อมต้นฉบับใบนาฝากเงินค่าจองหุน้ ส่งมาที่บริษัทฯ ภายใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ายของการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
(3) ชาระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(ก) ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนาม
บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เพื่อการจองซือ้ หุน้
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7.4

7.5

7.6

7.6

7.7

7.8

ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักเงินในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ โดยจัดส่ง
มาพร้อมกับใบจองซือ้ หุน้ และใบรับรองการจองซือ้ หุน้ ณ สถานที่จองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น.
ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซือ้ แต่ไม่เกินวันที่ 16 สิงหาคม 2564
พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค
ในกรณีที่ลกู ค้าไม่ได้ระบุช่ือ -นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือ
ทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
รับการจองซือ้ หุน้ ดังกล่าว
(ข) ดร๊าฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ท่วั ราชอาณาจักร โดยสั่งจ่าย ในนาม บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เพื่อการ
จองซือ้ หุน้
(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค แคทชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(ง) กาหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชาระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ ค หรือดร๊าฟท์ ระหว่างวันที่ 9 – 16
สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจนหรือไม่
สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ขอ้ มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามที่เห็นสมควรในการจัดสรร
หลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิในการจองซือ้
หลักทรัพย์ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าว
ในกรณีผจู้ องซือ้ ที่ย่ืนความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซือ้ หากบริษัทไม่ได้รบั เอกสารการจองซือ้
หุน้ สามัญ และ/หรือเงินค่าจองซือ้ หุน้ ภายในเวลาที่กาหนด
กรณีสละสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน เมื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด
ไว้หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กาหนดหรือจัดส่งเอกสารให้บริษัท
ไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิการจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี ้
ในกรณีที่ผูถ้ ือ หุ้นได้ร ับใบรับรองสิทธิ การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือ หุ้น ผูถ้ ือ หุ้น
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามจานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้ หากผูถ้ ือหุน้
จองซือ้ ด้วยเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุก
หมายเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เข้าด้วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรือระบุขอ้ มูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ ชุดเดียวกัน ผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทงั้ หมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้
ถื อ หุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ ผูจ้ อซือ้ ตามที่
เห็นสมควร หรือไม่จดั สรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผจู้ องซือ้ รายดังกล่าว
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์ที่จะส่งใบจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนทางไปรษณียล์ งทะเบียน ขอให้จดั ส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบ
จองซือ้ หุน้ ใบรับรองการจองซือ้ หุน้ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนมายัง สถานที่จองซื้อ ทัง้ นี ้ เอกสารการจองซือ้ จะต้องถึงที่ทาการบริษัทภายในเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564เป็ นอย่างช้า และเพื่อ ความสะดวกในการจองซือ้ กรุ ณาวงเล็บ มุมซองว่า
“การจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน”
การคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
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(1)

8.

ในกรณีที่ตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ หรือ การคืนเช็คค่าจองซือ้ หุน้ บริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจอง
ซือ้ หรือได้รบั จัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงิน ค่า
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในกรณีดงั กล่าว บริษัทจะดาเนินการให้
มีการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้ร ับการจัดสรรหรือ ได้ร ับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัท
ครัง้ นี ้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ได้ตามที่ระบุ ไว้ในใบจองซือ้ หลักทรัพย์ของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร
หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซือ้ ได้ตามที่ร ะบุ ไว้ในใบจองซือ้ หลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ต ามที่ อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะใน
นามของผูจ้ องซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564กรณีการรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผูจ้ องซือ้ จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
(2)
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
ได้รบั การจัดสรรไม่ครบให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลา 14 วันทาการนับจากวันที่สิน้ สุดระยะเวลา
จองซื อ้ บริษัท มีห น้า ที่ร บั ผิด ชอบในการส่ง เงิน คืน ดัง กล่า วและจะต้อ งทาการชาระดอกเบี ย้
ให้แ ก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรร
หรือได้รบั จัดสรรไม่ครบและต้องชาระคืน นับจากวันที่พน้ กาหนด ระยะเวลา 14 วันทาการดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น
วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
8.1
ในกรณี ป ระสงค์จ ะฝากหุ้น ไว้ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ ซึ่ง ผู้จ องมี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์อ ยู่ บริ ษั ท
จะด าเนิ น การน าหุ้น ที่ ไ ด้ร ับ จัด สรรฝากไว้กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ า กัด เพื่ อ
ผู้ฝ าก” โดย ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์แ ละบริษั ท หลัก ทรัพ ย์จ ะบัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ า นวนหุ้น ที่ ผู้จ องซื อ้ ซึ่ง ใน
กรณีนผี ้ จู้ องซือ้ จะสามารถขายหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ได้ ทั น ที ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ อนุ ญ าตให้ หุ้ น ของบริ ษั ท ท า การ ซื ้ อ ขายได้ ใ นตล าด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ในกรณี ข ้อ 8.1 นี ้ช่ื อ ของผู้จ องซื อ้ จะต้อ งตรงกับ ชื่ อ เจ้า ของบัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ที่ ผู้จ องซื อ้ ประสงค์จะ
ฝากซื อ้ ไว้ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ ดัง กล่ า ว มิ ฉ ะนั้ น บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะด าเนิ น การออกใบหุ้น
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 8.2 แทน
8.2
ในกรณี ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น ในชื่ อ ของผู้จ องซื อ้ บริ ษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
(“ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์” ) ในฐานะนายทะเบี ย นของบริ ษั ท จะส่ ง มอบใบหุ้น ตามจ านวนหุ้น ที่ ไ ด้ร ับ การ
จัด สรรให้แ ก่ ผู้ไ ด้ร ับ การจัด สรรทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ย นตามชื่ อ และที่ อ ยู่ใ นทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ภายใน 15
วัน ท าการ นับ จากวัน ปิ ด การจองซื อ้ หุ้น ซึ่ง ในกรณี นี ้ผู้จ องซื อ้ จะไม่ ส ามารถขายหุ้น ที่ ไ ด้ร ับ การจัด สรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากที่หนุ้ ของบริษัทได้รบั อนุมตั ิ
ให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

7

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
8.3

9.

ในกรณี ประสงค์จะฝากหุ้น ไว้ใ นบัญ ชีข องบริ ษั ทผู้อ อกหลัก ทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะด าเนิ น การ
น าหุ้น ที่ ไ ด้ร ับ จั ด สรรฝากไว้กั บ “บริ ษั ท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย)จ า กั ด ” โดยศู น ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ เข้าบัญชีดงั กล่าวในนามของผูจ้ องซือ้ หุน้ และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผจู้ องซือ้ และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสาร
เพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญ ชีบริษัทผู้อ อกหลักทรัพย์
(Issuer Account) เท่านัน้ ” เพื่อนาส่งให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
9.1 สาหรับเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right

Offering)
(1) เพื่อ เป็ นฐานเงินทุนให้กับ บริษัทโมเดิร น์ ฟาร์มา จากัด เพิ่มเติมในการลงทุนก่อ สร้างและขยายเครื่องมือ
เครื่องจักร โรงงานเพื่อให้สามารถดาเนิน ธุรกิจให้ครบวงจรตลอดจนให้ครอบคลุมการขยายการดาเนินธุรกิจใน
การรับจ้างการผลิตยา และผลิตยาเพื่อขายประมาณ 30 ล้านบาท
(2) เพื่อ ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการซือ้ ทรัพย์สิน โรงงาน วัตถุดิบ สินค้าคงเหลือ ตลอดจนระบบปฎิบัติการของ
โรงงานผลิตยาของบริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด ประมาณ 100 ล้านบาท
(3) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนสาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กัญชงและกัญชา เป็ นต้น ประมาณ 10
ล้านบาท
(4) เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซือ้ กิจการเพื่อขยายช่องทางการจาหน่าย เพื่อทาให้ยอดขายเพิ่มขึน้ ประมาณ
32 ล้านบาท
(5) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทประมาณ 10 ล้านบาท
(6) เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัทประมาณ 10 ล้านบาท
9.2 สาหรับเงินทุนที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(1) เป็ นแหล่งเงินทุนในการเข้าซือ้ กิจการใหม่ที่เกี่ย วเนื่องและต่อยอดให้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ยอดขายและกาไร
เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปศุสตั ว์ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ เป็ นต้นประมาณ 400 ล้านบาท
(2) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทประมาณ 40 ล้านบาท
(3) เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัทประมาณ 40 ล้านบาท
9.3 สาหรับเงินทุนที่จะได้รบั จากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
(1) เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทสาหรับการลงทุนหรือขยายธุรกิจให้ทนั ต่อความต้องการและ สภาวะการณ์
(2) เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึน้ จากการขยายธุรกิจ
(3) เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท
อนึ่ง วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามข้อ 9.1(2)ทางบริษัทได้จัดสรรเงินเพิ่มทุนจานวน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการซือ้
ทรัพ ย์สิ น ตามรายงานการได้ม าและจ าหน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ต ามที่ ท างบริษั ท ได้ร ายงานตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ไปแล้ว เมื่อ วันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนเงินที่จะซือ้ ทรัพย์สินส่วนที่เหลือทางบริษัทก็จะจัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียนตลอดจนพิจารณาการใช้สินเชื่อ
จากสถาบันการเงินต่อไป
ทัง้ นี ้ วัตถุประสงค์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซ่ึง
ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการระดมทุนของบริษัทตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจาเป็ นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
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อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่ บริษัทจะตกลงและทารายการใด ๆ ทางบริษัทก็จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
ของทาง กลต. และ ตลท.ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้น
ประโยชน์ทบี่ ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
10.1
สาหรับเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แ ก่ผูถ้ ือ หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อ หุ้น
(Right Offering)
(1) เพื่อให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มเติมสาหรับการขยายธุรกิจของบริษัท
(2) เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดาเนินกิจการ
(3) นาไปชาระคืนเงินกูย้ ืม เพื่อทาให้อตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนดีขนึ ้ ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ลดลง
10.

10.2

สาหรับเงินทุนที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
(1) เพื่อให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มเติมสาหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทซึ่ง
จะทาให้บริษัทมีการขยายฐานรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึน้
(2) เป็ นการส่งเสริมและต่อ ยอดผลิตภัณ ฑ์หรือสินค้าในปั จจุบันของบริษัทให้ครบวงจรเพิ่มมากขึน้ ทาให้
ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึน้
(3) เป็ นการกระจายความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริษัทจากเดิมที่เคยพึ่งพาธุรกิจเดิมอยู่
(4) ในอนาคตหากบริษัทที่เข้าไปลงทุน มีผลประกอบการที่ดี ยังสามารถ Spin Off บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์
ได้ IP ก็จะได้รบั ผลตอบแทนเพิ่มขึน้ จากส่วนเพิ่มมูลค่าหุน้ อีกด้วย

10.3

สาหรับเงินทุนที่จะได้รบั จากการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
(1) ความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน
(2) ลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนินการในการขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ได้ 4-10 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ตอ้ ง
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิเพิ่มทุน
(3) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิเพิ่มทุนทุกครัง้ ที่ตอ้ งการระดมทุน
(4) เพิ่มทางเลือกในการระดมทุน

ประโยชน์ทผี ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะนาเงินทุนที่ได้ไปขยายการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีอยู่เดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการขยายฐาน
รายได้ของการดาเนินธุรกิจ ทัง้ ยังเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมซึ่งจะทาให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และ
ความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกาไรที่เพิ่ม
มากขึน้ ในด้านของเงินปันผลและกาไรจากราคาหุน้ ของบริษัทที่เพิ่มขึน้ ตามผลประกอบการ
11.

12.

รายละเอียดอื่นใดทีจาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
- ไม่มี –
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สรุปรายละเอียดเบืองต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทีจะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
1.

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ประเภทและชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

จ า น ว น ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ อ อ ก แ ล ะ
เสนอขาย
จานวนหุ้นทีจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ
วันทีออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษั ท ครั้งที่ 1 (ใบสาคัญแสดง
สิทธิIP-W1 ) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหุน้ และเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมที่มีการจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering)
ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย
ไม่เกิน 19,226,640 หุน้ (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50บาท) หรือ
เท่ากับร้อยละ 6.45 ของจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
หน่วยละ 0.00 บาท
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 1 หน่วยมีสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัทได้1
หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ในกรณีที่มีเศษของหุน้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิจากการคานวณ(หากมี) ให้
ปัดเศษนัน้ ทิง้
25 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขปรับสิทธิ
หลังจากวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วสาหรับหุน้ เพิ่มทุนขายให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะพิจารณา
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1/2564ครัง้ ที่แต่ไม่เกิน1ปี นับจากได้รบั มติจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้แก่ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุ้นของบริษัทที่
เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วน(Rights Offering) และ
จองเกินสิทธิ (Oversubscribe) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่จองซือ้
และชาระค่าหุน้ เพิ่มทุน ต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย ในกรณีทีเศษให้ปัด
ทิง้ ทัง้ จานวน
ทัง้ นี ้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รบั จัดสรรสิทธิ ในกรณีที่มี
เศษให้ปัดเศษทิง้ ทัง้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรร
ทัง้ หมด บริษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าว ซึ่ง
จะทาให้ใบสาคัญ แสดงสิทธิ คงเหลือ เท่ากับใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้
ทุกๆวันทาการสุดท้ายของบริษัททุกๆไตรมาส ตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ (“วันใช้สิทธิ ”)และวันใช้สิทธิ ครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
ดังนั้น หากวันใช้สิทธิหรือวันใช้สิทธิครัง้ สุด ท้ายตรงกับวันหยุดทาการของ
บริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันดังกล่าว
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิสามารถสะสม
เพื่อนาไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครัง้ ต่อไปตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่
หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่
ไม่ถกู ใช้จะถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป

ระเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัท
จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญภายใน5วัน ก่อนวันใช้สิทธิ
แต่ละครัง้
กรณีของวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1ซึ่งประสงค์จะ
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุ้น
สามัญภายในระยะเวลา15วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณีที่วนั ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทให้เลื่อนวันดังกล่าว เป็ น
วันสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดงั กล่าว
เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้

การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจาเป็ น
ในการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์

บริษัทจะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ ต่อไป
บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธินีเ้ ข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ
บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามในข้อกาหนด
สิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะตามที่
กาหนดไว้ในข้อ11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ
34/2551.เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้ หุน้ ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในท านองเดียวกัน เช่น
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทจากการรวม –
หุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
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เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์ (ต่อ)

(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) เมื่ อ บริ ษั ท มี ก ารเสนอขายหุ้น กู้ แ ปลงสภาพในราคาต่ า หรื อ ขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ผูถ้ ือหุน้
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราข้อกาหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึ ง (จ) ที่ทาให้ตอบแทนใดๆ
ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อตามใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยกว่าไป
กว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตัง้
ให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประ
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ/หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดซึ่ ง ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)กาหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
(2)เจรจา ตกลง เข้าทา แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คาขออนุญาต คา
ขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิ ดเผยข้อมูล รายงกานผลการขาย และเอกสาร
ต่างๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IPW1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคาขอ
อนุญาต คาขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิ ดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และ
เอกสารอื่นๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1และ
การน าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ และหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จากการใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เอ็ม เอ ไอ และ
(3) ด าเนิ น การอื่ น ใดอัน จ าเป็ น และสมควรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อให้การดาเนินการตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
และการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ในครัง้ นีส้ าเร็จลุล่วง
บริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นเงิน
ลงทุนในโครงการที่สร้างผลกาไรให้แก่บริษัท ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมใน
อนาคตและชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนาเงินทุน
ที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสาคัญสิทธิไป
ใช้ข ยายธุร กิจหรือ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งความสามารถในการสร้าง
รายได้และความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้ และผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท จะ

เงือนไขอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของการออกใบสาคัญสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีบ ริษัทฯ จะพึงได้รับ การจั ด สรร
หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
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ได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกาไรที่เพิ่มมากขึน้
ในด้านของเงินปันผลและราคาหุน้ ของบริษัท
ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น(Control Dilution)
หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญครบตามจานวนที่ได้รบั สิทธิจะไม่
เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท(Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผถู้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้ จานวน จะกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัทสูงสุด
(Control Dilution) ดังนี(้ การคานวณผลกระทบด้านล่างนีอ้ ยู่ ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ ก่อนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และมีผถู้ ือ
หุน้ ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวครบทัง้ จานวน)
=
จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
.
จานวนหุน้ ชาระแล้วหลังเสนอขายRO+ จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
2.
2.1.

โดยที่
=
=

จานวนหุน้ ชาระแล้วหลังเสนอขายRO= จานวนหุน้ ชาระแล้ว ณ ปัจจุบนั + จานวนหุน้ เสนอขาย RO
288,399,591 + 9,613,320 = 298,012,911
19,226,640
.
298,012,911 + 19,226,640

= ร้อยละ 6.06

2.2.

ผลกระทบต่อราคาหุ้น(Price Dilution)
หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญครบตามจานวนที่ได้รบั สิทธิจะไม่
เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
และมีผถู้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ดังนี(้ การคานวณผลกระทบด้านล่างนีอ้ ยู่
ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ซึ่งจะเกิดขึน้ ก่อนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1และมีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทัง้ จานวน)
=
ราคาตลาดหลังการเสนอขายRO – ราคาตลาดหลังเสนอขายRO และการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิIP-W1
ราคาตลาดหลังการเสนอขายRO
=
21.15 – 21.38
21.15
=
ร้อยละ -1.103(ไม่มีผลกระทบด้านราคา)
โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขายROและ มีการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
=
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้วก่อ นRO)+ (ราคาเสนอขาย RO x จานวนหุน้ เสนอขาย RO) + เงินที่ได้รบั จากการ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 หารด้วย จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วก่อนRO+จานวนหุน้ ที่เสนอขายRO+ จานวนหุน้ ที่เกิดจาก
การ ใช้สิทธิตามใบสาคัญ 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
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัทจดทะเบียน
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัทก่อตัง้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ในนาม“บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด”ด้วยทุนจดทะเบียน1ล้านบาท วัตถุประสงค์
แรกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทั่วไปต่อมาในปี 2556 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุน้ มาเป็ นการ
ถือหุน้ โดย ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ร้อยละ 94.90 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท โดย ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร มีวิสยั ทัศน์ที่
จะนาเสนอนวัตกรรมที่เป็ นทางเลือกใหม่ๆในการป้องกันและรักษาโรคสาหรับคนจึงได้เข้ามาบริหารงานในบริษัท และเป็ นจุดเริ่มการ
ขยายธุ ร กิ จ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพกลุ่ ม โภชนเภสั ช ภั ณ ฑ์ ( Nutraceuticals Product) ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า
“INTERPHARMA” โดยเริ่ ม ต้น จากกลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร ัก ษาสุข ภาพและชะลอวัย (Wellness & Anti-Aging)จ าหน่ า ยให้กั บ กลุ่ม
โรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งได้รบั ความนิยมและเป็ นที่รู จ้ ักมากขึน้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Probac 7 และ Probac 10 Plus ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกที่ช่วยสร้างสมดุลของระบบขับถ่ายที่ดีและสร้างระบบภูมิคม้ กันซึ่งถือเป็ นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีจากภายใน
สู่ภายนอก หลังจากนัน้ บริษัทได้ขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation) และจากการเล็งเห็นถึงการ
เติบโตของการเลีย้ งสุนัขและแมว จึง ขยายไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลีย้ ง ซึ่งนาเสนอทัง้ เวชภัณฑ์ เวชสาอาง โภชนเภสัชและ
อาหารสุขภาพสาหรับสัตว์เลีย้ ง
ทัง้ นี ้ จากแนวโน้มการตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ และ
ได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายมีความ
โดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาด
พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา สรุปได้ดงั นี ้
ปี 2558 - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทครัง้ ที่ 3/2558 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
1 ล้านบาท เป็ น 5 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 40,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในราคาหุน้ ละ 100 บาท วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน
ของบริษัท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชาระแล้วใหม่ต่อ กรมพัฒนาธุร กิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนเพียงรายเดียว
จึงมีผลทาให้ ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 98.98 ของทุนชาระแล้วของ
บริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว
ปี 2559 - วันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive Distributor) จากบริษัท
Dermcare-Vet Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Dermcare ในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ Dermcare MALASEB, Dermcare PYOHEX, Dermcare Aloveen และ Dermcare
Natural และต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัทได้รบั การขยายสิทธิให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียง ผูเ้ ดียวสาหรับ
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ Dermcare ดังกล่าว ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว (Sole Distribution Rights) จาก
บริษัท Tensall Bio-Tech Co., Ltd. (“Tensall”) ประเทศไต้หวัน สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ TS6 ในประเทศไทย
ประกอบด้วย TS6 - Synbiotic และ TS6 - Lady Health ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ TS6 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้เริ่มนาเข้ามา
จาหน่ายแล้วตัง้ แต่ปี 2552
- วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2559 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท อินเตอร์
สเต็มมา จากัด (“อินเตอร์สเต็มมา”) ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเก็บรักษาส
เต็มเซลล์ โดยการซือ้ หุน้ ของอินเตอร์สเต็มมาทัง้ หมดที่ถือโดย ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร (ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหาร
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ของบริษัท) จานวน 62,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วของอินเตอร์สเต็มมา ในราคาหุน้ ละ 100 บาท คิด
เป็ นเงินลงทุนรวม 6.25 ล้านบาท โดยมีการจ่ายชาระค่าหุน้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
วันที่ 6 มกราคม 2560 บริษัทได้รบั แต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว (Sole Marketer) จากบริษัท แดวูง
ฟาร์ ม าซู ทิ ค อล (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด ส าหรั บ การจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ Perfectha (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฮยาลู โ รนิ ค
แอซิด ฟิ ลเลอร์) ในประเทศไทย
วันที่ 1 มีนาคม 2560 บริษัทได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว (Sole Marketer) จากบริษัทแดวูง ฟาร์
มาซูทิคอล (ไทยแลนด์) จากัด สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ NABOTA (ผลิตภัณฑ์โบทูลิน่มั ท็อกซิน) ในประเทศไทย
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทครัง้ ที่ 1/2560 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
5 ล้านบาท เป็ น 40 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 350,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในราคาหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชาระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในการเพิ่มทุนดังกล่าว ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ซือ้ หุน้ เพิ่มทุนต่ากว่าสิทธิ์ที่
ได้รบั จัดสรรหุน้ จึงมีผลทาให้ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 79.75 ของทุน
ชาระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน และมีผถู้ ือหุน้ ใหม่รายอื่นเข้ามาถือหุน้ ในบริ ษัทเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุน้ รายละ
ร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ต่อมาภายในปี 2560 ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ 4 รายดังกล่าวได้
ขายหุน้ ที่ถืออยู่ทงั้ หมดให้แก่บคุ คลอื่นจานวน 12 ราย เช่น นายภาววิทย์ กลิ่นประทุม นางสาวสุวิสา หวังบารุงศักดิ์
นายธารงชัย เอกอมรวงศ์ นายสมพล ฤกษ์วิบลู ย์ศรี นางสาวบุศรา ศรีรุง่ เรือง นางสาวพรพิมล ตัง้ กิติเสถียร และนาย
เสริมยุทธ แย้มเกตุ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเกิดจากการซือ้ ขายหุน้ ระหว่างผูถ้ ือหุน้ ราย
ย่อยด้วยกัน โดยนายภาววิทย์ กลิ่นประทุม นายสมพล ฤกษ์วิบลู ย์ศรี และนางสาวบุศรา ศรีรุง่ เรือง ได้ขายหุน้ ให้กับผู้
ถือหุน้ รายย่อยเดิมและบุคคลอื่นจานวน 4 ราย เช่น นายคเชนทร์ เบญจกุล นายชูรชั ฎ์ ชาครกุล เป็ นต้น ซึ่งผูถ้ ือหุน้
รายย่อยทุกรายของบริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ไม่เป็ นบุคคลกลุ่มเดียวกัน และไม่ได้ส่ง
ตัวแทนเข้ามาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทแต่อย่างใด
วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจาปี 2560 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท อินเตอร์ เวทต้า จากัด (“อินเตอร์เวทต้า”) ซึ่งประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และ
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องของสัตว์ เพื่อปรับโครงสร้างการถือ หุ้น ของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน และขยาย
กิจการให้ครอบคลุมสินค้าหลายกลุ่มยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้และกาไรที่เพิ่มขึน้ ให้กับบริษัท โดยการ
ซือ้ หุน้ ของอินเตอร์เวทต้าทัง้ หมดที่ถือโดยดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร (ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหารของบริษัท) และ
นายอรรถพล นิมโรธรรม (พนักงานของอินเตอร์เวทต้า ) รวมจานวน 27,500 หุ้น คิดเป็ นร้อ ยละ 55 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วของอินเตอร์เวทต้า ในราคาหุน้ ละ 100 บาท ซึ่งเท่ากับราคาตามมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (Par Value)
คิดเป็ นเงินลงทุนรวม 2.75 ล้านบาท โดยมีการโอนหุน้ เมื่ อวันที่ 29 กันยายน 2560 และจ่ายชาระค่าหุน้ ให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ทัง้ นี ้ ราคาซือ้ หุน้ ของอินเตอร์เวทต้าที่เท่ากับหุน้ ละ 100 บาท เป็ นราคา
ที่ต่ากว่ามูลค่าหุน้ ตามบัญชีของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเท่ากับหุน้ ละ 234.66 บาท
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทครัง้ ที่ 2/2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไร
สะสมหลังหักสารองตามกฎหมายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 91 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ 36.40 ล้านบาท และ
จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 2 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 มิถนุ ายน 2560
บริ ษั ท ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ภ ายใต้ต ราสิ น ค้า 2 ผลิ ต ภัณ ฑ์ คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing
Mousse ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเพื่อ การดูแลผิวหน้าที่ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความชุ่มชืน้ ให้ผิวอย่ าง
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อ่อนโยน ช่วยกาจัดและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค และผลิตภัณฑ์ YUUU Advance Probiotic & Pine
Needle Toothpaste ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ช่วยดูแลช่องปากแบบบูรณาการ ช่วยปรับสมดุลสุขภาพช่องปาก
โดยรวมให้เหงือกและฟั นแข็งแรง ลดการสะสมของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยระงับกลิ่นปาก ให้ลมหายใจสดชื่น
วันที่ 19 มีนาคม 2561 มีการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จากัด (“อินเตอร์เพ็ททรินา”) ด้วยทุนจด
ทะเบียนจานวน 4 ล้านบาท ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จากัด ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ดู จากัด (มหาชน) 1 โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บริษัท เอเชี่ยน
กรุ๊ป เซอร์วิส จากัด ถื อ หุ้นในสัดส่วนร้อ ยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของอินเตอร์เพ็ททริ นาเพื่อ ประกอบธุ ร กิ จ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ ง โดยเน้นตลาดอาหารสัตว์เลีย้ งในประเทศ ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายที่บริษัท
มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลีย้ ง เพ็ทช็อป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิรน์ เทรด
และช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยวางตาแหน่งทางการตลาดอาหารสัตว์เลีย้ งระดับพรีเมียม เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์
ของคนรักสัตว์เลีย้ ง ที่ตอ้ งการความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็ นพิเศษ
ทั้งนี ้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561ได้มีการทาสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท และ บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส
จ ากัด เพื่ อ ก าหนดเงื่ อ นไขและข้อ ตกลงร่ว มกัน ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในอิ น เตอร์เ พ็ ท ทริน า ซึ่ง รายละเอี ย ดของ
สาระสาคัญของสัญญาดังกล่าวพิจารณาได้ในหัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อย่อยสัญญาร่วม
ทุน
วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจาปี 2561 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
40 ล้านบาท เป็ น 65 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทในราคาหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชาระแล้วใหม่ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ในการเพิ่มทุนดังกล่าว ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนต่ากว่าสิทธิ์ที่ได้รบั จัดสรรหุน้ จึงมีผลทาให้ ดร.ทรงวุฒิ
ศักดิ์ชลาธร มีสดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 65.81 ของทุนชาระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษัทเพียงรายเดียวที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
โดยผูถ้ ือหุน้ รายอื่นไม่มีรายใดถือหุน้ จนถึงหรือเกินกว่าร้อยละ 10 และมีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท
นอกจากนี ้ ที่ประชุมผูถ้ ือ หุ้นดังกล่าวได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 หลังหักสารองตาม
กฎหมาย จากกาไรสะสมหลังหักสารองตามกฎหมายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 70 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 28
ล้ า นบาท และจั ด สรรก าไรเป็ นทุ น ส ารอง ต าม กฎหม ายจ านวน 1.5 ล้ า นบาท โดยก าหน ด จ่ าย
เงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
เดือนพฤษภาคม 2561 อินเตอร์เพ็ททรินาออกผลิตภัณฑ์อาหารสุนขั และแมว ภายใต้ตราสินค้า “MARIA” ซึ่งพัฒนา
โดยสัต วแพทย์แ ละนัก โภชนาการ บนแนวคิ ด “Authentic Pet Food” ซึ่ง ผลิ ต จากเนื ้อ จริ ง (Real Meat) เกรด
เดียวกับที่ผลิตอาหารคน ไม่มีการใช้วตั ถุกันเสีย (Preservation Free) มีพรีไบโอติกส์ (Prebiotic) ที่ช่วยดูแลระบบ
ย่อยของสารอาหาร เสริมการทางานของระบบภูมิคุม้ กัน และปราศจากส่วนผสมจากแป้ง ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่ว
เหลือง (Grain-Free) เหมาะกับสุนขั และแมวที่แพ้อาหารประเภทธัญพืช
วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจาปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไร
สะสมหลังหักสารองตามกฎหมายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 17.80 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 11.57 ล้านบาท และ

บริ ษทั เอเชี่ ยน กรุ๊ ป เซอร์ วิส จำกัด ถือหุ้นโดยบริ ษทั ห้องเย็นเอเชี่ ยน ซี ฟู้ด จำกัด (มหำชน) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั เอเชี่ยน กรุ๊ ป เซอร์วิส จำกัด
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จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 0.67 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562
รวมทั้งได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ล้านบาท เป็ น 80 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม ทุน
จานวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ หุน้
การถือหุน้ ในราคาหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนทุนชาระแล้วใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 มี มติอนุมัติการแปรสภาพของบริษัทจากบริษัท
จากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัด โดยใช้ช่ือว่า “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ของบริษัท จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 23 ล้าน
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 80 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 103 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวน 46 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท แบ่งการเสนอขายออกเป็ น (1) หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
39.1 ล้านหุน้ เสนอขายให้แก่ประชาชน (2) หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 6.9 ล้านหุน้ เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชน พร้อมทัง้ นาหุน้
สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ และทุนจดทะเบียนใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2562
วันที่ 19 กันยายน 2562 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาตให้บริษัทเสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562 บริษัทเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) จานวน
46,000,000 หุน้ ราคาที่เสนอขายหุ้นละ 7 บาท เป็ นจานวนเงิน 322,000,000 บาท ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายคงเหลือ 304,482,430 ล้านบาท โดยบริษัทนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนนาไปชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้
และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็ น
103,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ 206,000,000 หุน้ ราคาพาร์ละ 0.50 บาท
5 พฤศจิกายน 2562 หุน้ สามัญของบริษัทได้เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็ นวัน
แรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีช่อื ย่อหลักทรัพย์ “IP”

• ต้นปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) ทัง้ ประเทศไทยและทั่วโลก
ซึ่งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงั กล่าว บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือหน้ากากอนามัยผลิตด้วยเส้นใยนาโน
และเส้นใยไผ่ธรรมชาติ และแอลกอฮอล์ทาความสะอาดมือ ชนิดหลอดและซอง เพื่อจาหน่ายให้ลกู ค้า
• การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไร
สุทธิประจาปี 2562 หลังหักสารองตามกฎหมายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.185 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 38.11
ล้านบาท และจัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมายจานวน 2.10 ล้านบาท โดยบริษัทกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รบั ปั นผลตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 และกาหนดจ่ายเงินปันผล
ภายใน 30 วัน นับจากมีมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
• การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผูถ้ ือหุน้ มีมติ อนุมตั ิให้ออกหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่
เกิน 300 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ภาระหนีร้ วมทัง้ หมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกิน 460 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ใน
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การชาระคืนหนีเ้ งินกูซ้ ่งึ มีอยู่ในปั จจุบนั และ/หรือใช้ในการดาเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรกมารบริษัทเห็นสมควร
• ผลิตภัณฑ์ Probac และ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน YUUU เป็ นสินค้าที่ขายดีที่สดุ อันดับ 1 จากร้านขายยา LAB
Pharmacy
• ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้บริษัทขาย
เงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัท อินเตอร์สเต็มมา จากัด ทัง้ หมดในราคาตามมูลค่าเป็ นจานวนเงิ น 6.25 ล้า น
บาท ให้กั บ ผู้ถื อ หุ้น กลุ่ม เดิ ม ของบริ ษั ท
• ดร. ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ได้เปลี่ยนชื่อและชื่อสกุลเป็ น ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนั ธ์ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 63
• ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกจาหน่ายช่วงกลางปี และปลายปี ได้แก่ PROBIOTA BL, PROIMMO, VITAMUNE, MOUTH
SPRAY YUUU HONEY BEE PROPOLIS NATURAL MOUTH SPRAY
• บริษัทฯ ได้ซอื ้ กิจการบริษัท โมเดิรน์ ฟาร์มา จากัด จานวนเงิน 295 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63
2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทดาเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและนวัตกรรมความงามสาหรับคน
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพสาหรับสัตว์เลีย้ งและปศุสตั ว์
โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและนวัตกรรมความงามสาหรับคน ได้แก่ 1.1)
ผลิตภัณ ฑ์ร ักษาสุข ภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) 1.2) ผลิตภัณ ฑ์นวัต กรรมความงาม (Aesthetic
Innovation Products) และ 2) ผลิ ต ภัณ ฑ์สุข ภาพส าหรับ สัต ว์ ได้แ ก่ 2.1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ดูแ ลและส่ ง เสริ ม สุข ภาพของสัต ว์เ ลี ย้ ง
(Companion Animal Health Products) 2.2) ผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์ (Livestock Products)
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้

2.2.1

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสาหรับคน ดาเนินการโดยบริษัท แบ่งผลิตภัณฑ์เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา ที่เน้นการสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในต่างๆ ที่เรียกว่า
“โภชนเภสัช” หรือ “Nutraceuticals” เป็ นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภ าพในการ
รัก ษาป้ อ งกัน โรคและส่ ง เสริ ม สุข ภาพโดยปราศจากผลข้า งเคี ย ง ซึ่ง ปั จ จุบัน บริ ษั ท จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ม นี ้ 6 ประเภท
ประกอบด้วย
• ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท 2 : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac 7, Probac 10 Plus, ProBiota BL, Beta Glucan
Plus, Proimmo, Vitamune, Pure Krill Oil, PreCOG, PreBS, PreBO, Astacurmin และ Multivitamin

ผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยให้ กับเจ้ ำของสิ นค้ ำรำยอื่ น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ TS6 - Synbiotic
รายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
1) ผลิตภัณฑ์ ซินไบโอติก (Total Synbiotics)
•

2

ตรำสิ นค้ำของบริ ษทั หมำยถึง ตรำสิ นค้ำหรื อเครื่ องหมำยกำรค้ำที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้ำของโดยตรงหรื อได้รับสิ ทธิ ให้ใช้ กบั
สิ นค้ำของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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ผลิตภัณฑ์ Probac 7
(โปรแบค 7)

ผลิตภัณฑ์ Probac 10 Plus
(โปรแบค 10 พลัส)

ผลิตภัณฑ์ Probiota BL
(โพรไบโอต้ำ บีแอล)

ผลิตภัณฑ์ TS6 (ทีเอส 6)
2) ผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นภูมิค้ มุ กันร่ ำงกำย (Immune Booster)

ผลิตภัณฑ์ Proimmo
(โปรอิมโม)

ผลิตภัณฑ์ Beta Glucan Plus
(เบต้ำกลูแคนพลัส)

ผลิตภัณฑ์ Vitamune
(ไวต้ำมูน)

3) ผลิตภัณฑ์ โอเมก้ ำ 3 (New Generation Omega 3)

ผลิตภัณฑ์ Pure Krill Oil
(เพียว คริ ลล์ ออย)

4) ผลิตภัณฑ์ รวมสำรอำหำรเพื่ออวัยวะสำคัญ (The Holistic Nutrients for Vital Organ)

ผลิตภัณฑ์ PreCOG
(พรีค็อก)

ผลิตภัณฑ์ PreBS
(พรีบส์)

ผลิตภัณฑ์ PreBO
(พรีโบ)

5) ผลิตภัณฑ์ รวมสำรต้ ำนอนุมูลอิสระและสำรต้ ำนกำรอักเสบ (High Efficacy Antioxidant)

ผลิตภัณฑ์ Astacurmin (แอสต้าเคอร์มิน)

6) ผลิตภัณฑ์ วิตำมินรวม (Family Vitamins)

ผลิตภัณฑ์ Multivitamin (มัลติวิตามิน)
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ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)
เป็ นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ นวัตกรรมความงามด้านต่างๆ ทั้ง ที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้าและผิวพรรณ ลด
เลือนริว้ รอย ปรับรูปหน้า และผลิตภัณฑ์ท่ชี ่วยดูแลความสะอาด โดยปั จจุบนั บริษัทจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ 5 ประเภท
ประกอบด้วย
• ผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยให้ กับเจ้ ำของสิ นค้ ำรำยอื่ น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ Perfectha
และ TS6 - Lady Health
• ผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ ตรำสิ นค้ ำของบริ ษัทเอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ YUUU
2.2.1.2

รายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
1) สำรเต็มเติมผิวหนัง ชนิด กรดไฮยำลูโรนิก (Hyaluronic Acid dermal Fillers)
o ผลิ ตภัณฑ์ Perfectha Complement (เพอร์
เฟคต้ำ คอมพลีเม้นท์)
o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Derm
(เพอร์เฟคต้ำ เดิร์ม)
o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Deep
(เพอร์เฟคต้ำ ดีพ)
o ผลิตภัณฑ์ Perfectha Subskin
(เพอร์เฟคต้ำ ซับสกิน)
2) ผลิตภัณฑ์ ทำควำมสะอำดช่ องปำก

ผลิตภัณฑ์ยำสีฟัน YUUU (YUUU Advance Probiotic &
Pine Needle Toothpaste)

ผลิตภัณฑ์ ยู ฮันนี่ บี โพรโพลิส เนเชอรัล เมำท์ สเปรย์

3) ผลิตภัณฑ์ โปรไบโอติกเพื่อกำรดูแลผิวหน้ ำ (Probiotic Cosmetic for Facial Care)

ผลิตภัณฑ์ YUUU Probiotic Premium Cleansing mousse
4) ผลิตภัณฑ์ ดูแลจุดซ่ อนเร้ น (Intimate Care)
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ผลิตภัณฑ์ TS6 - Lady Health
5) ผลิตภัณฑ์ Homeopathy product ทำผิวหน้ ำและผิวกำย (Topical use)

ผลิตภัณฑ์ทำลดรอยฟกช้ ำ Arnigel

ผลิตภัณฑ์ทำบรรเทำอำกำร
ปวดอักเสบกล้ำมเนื้อ Arnicreme

ผลิตภัณฑ์ทำลดแสบร้อน
ระคำยเคือง Calendula

ผลิตภัณฑ์ลดผื่นแพ้เพิ่มควำมชุ่มชื่นผิวหน้ำ
crème au calendula

ผลิตภัณฑ์ First Aid Cicaderma
2.2.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพสาหรั บสัตว์ ดาเนินการโดยบริษัทย่อย คือ อินเตอร์เวทต้า และอินเตอร์เพ็ททรินา แบ่ง
ผลิตภัณฑ์เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์ ดแู ลและส่ งเสริมสุขภาพของสัตว์ เลี้ยง (Companion Animal Health Products)
เป็ นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสาหรับสุนขั และแมวที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบมาให้เหมาะกับสุนขั และแมวมากที่สดุ
ด้วยมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพสาหรับคน ภายใต้การควบคุมของทีมงานสัตวแพทย์และเภสัช
กรผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทย่อยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ 6 ประเภท ประกอบด้วย
• ผลิ ตภัณฑ์ ภำยใต้ ตรำสิ นค้ ำของบริ ษัทย่ อย : ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์โภชนเภสัชสำหรั บสัตว์เลี้ ยงภำยใต้ตรำสิ นค้ำ
Katimun ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ ยง
ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ Raku Pad ผลิตภัณฑ์เวชสำอำงสำหรับสัตว์เลี้ยงภำยใต้ตรำสิ นค้ำ EARkleen
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ผลิตภัณฑ์ ที่บริ ษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยให้ กับเจ้ ำของสิ นค้ ำรำยอื่ น : ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แชมพูรักษำโรคผิวหนัง
ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ Dermcare MALASEB และ Dermcare PYOHEX ผลิตภัณฑ์เวชสำอำงสำหรับสัตว์เลี้ยงภำยใต้ตรำ
สิ นค้ำ Dermcare Aloveen, Dermcare Natural ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยงภำยใต้ตรำสิ นค้ำ Dr.Choice, Pet
Select และ Petinol ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ Choo Chooผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับ
สั ต ว์ เ ลี้ ยงภำยใต้ ต รำสิ นค้ ำ MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%, CARPRO 5%,
CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
1) โภชนเภสั ชสำหรั บสั ตว์ เลีย้ ง (Nutraceuticals for pets) เป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรเพื่อ ดูแลสุ ขภำพสำหรับสุ นัข
และแมว ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เหมำะกับสุ นขั และแมว ด้วยมำตรฐำนกำรผลิตแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภำพ
สำหรับคน โดยปัจจุบนั บริ ษทั ย่อย (อินเตอร์เวทต้ำ) เป็ นผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวภำยใต้ 4 ตรำสิ นค้ำ ได้แก่ Dr.Choice, Pet
Select, Petinol และ Katimun
•

ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Cal-B

ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Cardi-B

ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Livo-B

ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Ferro-B

ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice Derma-B

ผลิตภัณฑ์ Dr.Choice B-Young

ผลิตภัณฑ์ Pet Select Senior
(เพทซีเลค ซีเนียร์)

ผลิตภัณฑ์ Pet Select Osteoflex
(เพทซีเลค ออสติโอเฟล็กซ์)

ผลิตภัณฑ์ Pet Select DCM
(เพทซีเลค ดีซีเอ็ม)

ผลิตภัณฑ์ Pet Select Oderm
(เพทซีเลค โอเดิร์ม)

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

ผลิตภัณฑ์ Pet Select Cal-mag
(เพทซีเลค แคล-แมก)
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ผลิตภัณฑ์ Petinol (เพทตินอล)
ผลิตภัณฑ์ KATimun (แคททิมนู )
2) แชมพูรักษำโรคผิ วหนั ง สำหรั บ สั ตว์ เ ลีย้ ง (Medicated Shampoo for pets) เป็ นแชมพูเ พื่อรั กษำอำกำรติ ด เชื้ อที่
ผิ วหนัง ในสุ นัขและแมว ซึ่ ง ปั จ จุบันบริ ษทั ย่อ ย (อิ น เตอร์ เ วทต้ำ ) จ ำหน่ ำ ยผลิ ตภัณ ฑ์ในกลุ่ มนี้ ประกอบด้วย Dermcare
MALASEB Shampoo และ Dermcare PYOHEX Shampoo

ผลิตภัณฑ์ Dermcare MALASEB Shampoo
ผลิตภัณฑ์ Dermcare PYOHEX Shampoo (เดิร์มแคร์ไพโอเฮ็ก
(เดิร์มแคร์มำลำเซ็บแชมพู)
แชมพู)
้ ง (Cosmeceuticals for pets) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แชมพู และครีมนวด สาหรับสุนัข
3) เวชสาอางสาหรับสัตว์เลีย
และแมวที่มีผิวแห้ง คัน และผิวแพ้ง่าย มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทาลายไขมันบนผิวหนัง มีค่า pH เหมาะสม
สาหรับผิวหนังของสุนขั และแมวทุกช่วงอายุปลอดภัยแม้กระทั่งในลูกสัตว์ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen Shampoo, Dermcare Aloveen Conditioner และ Dermcare Natural Shampoo และ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดช่องหูสาหรับสุนขั และแมว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ EARkleen

ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen Shampoo
(เดิรม
์ แคร์อโลวีนแชมพู)

ผลิตภัณฑ์ Dermcare Aloveen Conditioner
(เดิรม
์ แคร์อโลวีนคอนดิชนั เนอร์)

ผลิตภัณฑ์ Dermcare Natural Shampoo (เดิรม์
แคร์แนเชอรัลแชมพู)

ผลิตภัณฑ์ EARkleem
(เอียร์คลีน)
้ ง (Pharmaceuticals for pets) เป็ นผลิตภัณฑ์ยาสาหรับสัตว์เลีย้ ง ซึ่งปั จจุบันบริษัทย่อย
4) เวชภัณฑ์สาหรับสัตว์เลีย
(อิ น เตอร์เวทต้า) จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์ในกลุ่ม นี ้ ภายใต้ตราสิ น ค้า MOXCLAVET, ENROPHAR, MARBOFLOX, MYCLINGUARD 2.5%,
CARPRO 5%, CARPROPAIN, FENAMAX TABLET, OTOPET OINTMENT, MARBOCIN EAR DROPS และ PRABENGUARD
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ผลิตภัณฑ์ MOXCLAVET

ผลิตภัณฑ์ ENROPHAR

ผลิตภัณฑ์ MARBOFLOX

ผลิตภัณฑ์ MYCLINGUARD 2.5%

ผลิตภัณฑ์ CARPRO 5%

ผลิตภัณฑ์ CARPROPAIN

ผลิตภัณฑ์ FENAMAX TABLET

ผลิตภัณฑ์ OTOPET

ผลิตภัณฑ์ MARBOCIN EAR DROPS

ผลิตภัณฑ์ PRABENGUARD
5) อำหำรสัตว์ เลีย้ ง (Pet Food) ปัจจุบน
ั บริ ษทั ย่อย (อินเตอร์เพ็ททริ นำ) จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยงภำยใต้

ตรำสิ นค้ำ “MARIA” ซึ่ งเป็ นอำหำรสุ นัขและแมวแบบพรี เมี่ยม มี หลำกหลำยรสชำติและสู ตรส่ วนผสม รวม 20 ชนิ ด ใช้
วัตถุดิบเกรดเดียวกับที่ใช้ผลิตอำหำรคน เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยง ที่ตอ้ งกำรเอำใจใส่ ในเรื่ องสุ ขภำพ
และควำมปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเป็ นพิเศษ นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อย (อินเตอร์เวทต้ำ) ยังเป็ นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำร
สำหรับสัตว์เลี้ยงภำยใต้ตรำสิ นค้ำ “ Choo Choo” ซึ่ งประกอบด้วย ชูชูซุปสกัดเข้มข้นบำรุ งสุ ขภำพ ประกอบด้วย อะมิโนเปป
ไทด์โปรตีนะรรมชำติ 20 ชนิด และ ชูชูเยลลี่เสริ มอำหำรสำหรับแมว
MARIA for Dogs

มำเรี ย ปลำทูน่ำ ปลำแซลมอนและปลำข้ำวสำรในน้ ำเกรวี่
(Tuna with Salmon, Shirasu in Gravy)
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มาเรีย ไก่และปลาทูน่าในนา้ เกรวี่
(Chicken and Tuna in Gravy)

มำเรี ย ปลำทูน่ำและตับในน้ ำเกรวี่
(Tuna and Liver in Gravy)

มำเรี ย ไก่และตับในเจลลี่
(Chicken and Liver in Jelly)

MARIA for Cats

มาเรีย ไก่และปลาคัตสึโอะ
บุชิในนา้ เกรวี่ (Chicken and

มำเรี ย ปลำทูน่ำและปลำ
ข้ำวสำรในน้ ำเกรวี่ (Tuna

Katsuobushi in Gravy)

and Shirasu in Gravy)

มำเรี ย ไก่และปลำแซลม่อน มำเรี ย ปลำทูน่ำและปลำ
ในน้ ำเกรวี่ (Chicken and แซลม่อนในน้ ำเกรวี่ (Tuna
Salmon in Gravy)

and Salmon in Gravy)

oo Choo

ชูชู ซุปปลาสกัดเช้มข้น
(Choo Choo Hydrolyzed Fish Protien Soup)

ชูชู ซุปไก่สกัดเช้มข้น

ชูชู เยลลี่เสริมอาหารแมว

(Choo Choo Hydrolyzed Chicken Protien
Soup)

(Choo Choo Cat Jelly Snack)

6) แผ่ นรองซั บสำหรั บสั ตว์ เลีย้ ง ( Pet Pee Pad) เป็ นผลิ ตภัณฑ์แผ่นรองซับปั สสำวะหรื อสิ่ งขับถ่ำยสำหรับสุ นขั

แมว และสัตว์เลี้ยงทัว่ ไป ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ย่อย (อินเตอร์เวทต้ำ) จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ Raku Pad

ผลิตภัณฑ์ Raku Pad

ผลิตภัณฑ์ สาหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)
เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการเลีย้ งปศุ สัตว์เพื่อการบริโภค เช่น สุกร โค ไก่ เป็ นต้น โดยเน้นผลิตภัณฑ์สารผสม
ล่วงหน้า (Premix) ประเภทแร่ธาตุและเอนไซม์ ที่ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์เพื่อการบริโภคโดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ อยู่บนพืน้ ฐาน
ของแนวคิดอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือฟาร์มเลีย้ งปศุสตั ว์ครบวงจรที่มีการเลีย้ งตัง้ แต่ตน้ นา้
ถึงปลายนา้ นิยมใช้สารผสมล่วงหน้าเป็ นส่วนผสมในอาหารสัตว์ นอกจากนี ้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และผลิตภัณฑ์ยา
ปฏิชีวนะหลายชนิดสาหรับใช้ในฟาร์มเลีย้ งปศุสตั ว์เพื่อช่วยให้การเลีย้ งปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและมีผลผลิตที่ดียิ่งขึน้ ซึ่ง
ปั จจุบนั บริษัทย่อย (อินเตอร์เวทต้า) จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ 3 ประเภท ประกอบด้วย
• ผลิ ตภัณฑ์ ภำยใต้ ตรำสิ นค้ ำของบริ ษัทย่ อย : ได้แก่ สำรผสมล่วงหน้ำ (Premix) สำหรั บสัตว์ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ
MaxiGut Powder, MaxiMune Solution, MaxiDigest Solution, MaxiLyte Tab และ MaxiGut Paste Tube และผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข
ศำสตร์ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ OCLAY
• ผลิ ตภัณฑ์ ของเจ้ ำของสิ นค้ ำรำยอื่ นที่ บริ ษัทย่ อยซื ้อมำเพื่ อจำหน่ ำยต่ อให้ แก่ ลูกค้ ำ : ได้แก่ สำรผสมล่วงหน้ำ
(Premix) เช่น MFeed, PRORELEASE, BUTYRICA, EDG-SP เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์สุขศำสตร์ ECOTRU EXTRA และยำ
2.2.2.2
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ปฏิชีวนะที่ใช้ในกำรรักษำสัตว์ เช่น Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur Crystalline
Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้า (Premix) และผลิตภัณฑ์สขุ ศาสตร์ท่บี ริษัทย่อยซือ้ มาเพื่อจาหน่ายต่อให้แก่ลกู ค้า
นัน้ ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่มีชนิดและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทย่อย
รายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีดงั นี ้
1) ผลิตภัณฑ์ สำรผสมล่ วงหน้ ำ (Premix)

ผลิตภัณฑ์ MaxiGut Powder

ผลิตภัณฑ์ MaxiMune Solution

ผลิตภัณฑ์ MaxiDigest Solution

ผลิตภัณฑ์ MaxiLyte Tab

ผลิตภัณฑ์ MaxiGut Paste Tube

ผลิตภัณฑ์ MFeed

ผลิตภัณฑ์ PRORELEASE 3X ผลิตภัณฑ์ PRORELEASE Pro 3 ผลิตภัณฑ์ PRORELEASE P5000
2) ผลิตภัณฑ์ สุขศำสตร์ (Hygiene)

ผลิตภัณฑ์ BUTYRICA

ผลิตภัณฑ์ผงแป้งเพื่อสุขศาสตร์ (Sanitary Clay)
ผลิตภัณฑ์สารบาบัดของเสีย
3) ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)
เป็ นผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะสาหรับปศุสัตว์ มีทั้งรู ปแบบฉีด ละลายนา้ หรือผสมอาหาร เพื่อใช้ในการรักษา
โรคที่ เ กิ ด จากการติ ด เชื ้ อ แบคที เ รี ย ได้ แ ก่ Natidox - 50, Tilmiguard Solution, Moxyguard 50% S, Tarlosin, Ceftiofur
Crystalline Free Acid Sterile Suspension, Colicure 40% ตลอดจนผลิตภัณฑ์ Salinox 12% ซึ่งเป็ นกลุ่มยากันบิดที่ใช้ผสมใน
อาหารไก่เนือ้ เป็ นต้น โดยบริษัทย่อยสั่งซือ้ ยาปฏิชีวนะจากผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายยาสาหรับสัตว์ในประเทศ เพื่อให้สินค้ามี
ความหลากหลายและครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาให้ลกู ค้าได้ครอบคลุมมากขึน้
3. การตลาดและการแข่งขัน
3.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
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1) นาเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ ีคณ
ุ ภาพสูง
บริษัทเชื่อว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยสร้าง
ความพึงพอใจและอัตราการซือ้ ซา้ ของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มี
คุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้ความสาคัญกับการคิดค้น พัฒนา และนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค เพื่อสร้างความน่าเชื่อ ถือ ความแตกต่างจากผลิ ตภัณ ฑ์
ประเภทเดียวกันในตลาด และเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างครบถ้วน
บริษัทมีนโยบายคัดเลือกและว่าจ้างผูผ้ ลิตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถผลิต
และจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามส่วนประกอบที่บริษัทต้องการซึ่งเป็ นสูตรและการผลิตเฉพาะ
ของบริษัท รวมทัง้ มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิดก่อนการวางตลาด เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคณ
ุ ภาพ และ
เชื่อถือได้อนั เป็ นการเสริมสร้างแบรนด์สินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง และมีศกั ยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ใน
ส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากภายนอกเพื่อมาจาหน่ายนัน้ บริษัทมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ ภายใต้การ
ผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รบั อนุญาตอย่างถูกต้อง รวมทัง้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดได้
นอกจากนี ้ บริษัทมีการติดตามและวิเคราะห์สภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาผลิตภั ณฑ์และการสรรหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในตลาด กระแสความนิยมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ไปของ
ผูบ้ ริโภค รวมทัง้ เพื่อการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ใด้มากขึน้
2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั ในวงกว้าง
บริษัทมุ่งเน้นการทาการตลาดเพื่อ สร้างความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ย วกับคุณ สมบัติแ ละจุดเด่ นของผลิตภัณ ฑ์ใ ห้แ ก่
ผูบ้ ริโภคได้รูจ้ ักในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการรับรู ้ เชื่อมั่น และจดจาตราสินค้าของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้
สินค้าของผูบ้ ริโภค ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการทาการตลาดเพื่อกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคมีความสนใจในสุขภาพมากขึน้ จะส่งผลดีต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของบริษัท มีส่วนประกอบของสารอาหาร และแร่ธาตุต่างๆ
มากมาย ที่ มี คุณ สมบัติ ห ลากหลาย เป็ น ที่ ย อมรับ โดยทั่ว ไปผ่ า นทางผลงานวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คุณ สมบัติ แ ละ
ประสิทธิภาพของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งบริษัทมีการนาเสนอความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็ น
ประจา เพื่อสร้างความสนใจแก่ผบู้ ริโภคผ่านการทาการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การให้ขอ้ มูลทางวิชาการ การ
เผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจ และคุณ ประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในรู ปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ
นิตยสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ รายการโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ เป็ นต้น รวมถึง การให้ตวั อย่างสินค้าเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และความต้องการในผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมี รายได้และส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มสูงขึน้ ใน
อนาคต
บริษัทมีการประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทได้จัดให้มีสื่อออนไลน์ ได้แก่ 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 รวมทัง้ จัดให้มี Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2634-0225 หรือ 08-2422-5999
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ แสดงความคิดเห็น แนะนา ติชม หรือแจ้งปั ญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อรับทราบความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละราย และรับทราบปั ญหาเพื่อการแก้ไขปรั บปรุ งต่อไป ตลอดจนเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บริษัทกับลูกค้าในระยะยาว
3) ขยายช่องทางจาหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศ
บริษัทมีเป้าหมายการดาเนินธุร กิจที่จะเติบโตเป็ นบริษัทชั้นนาในการนาเสนอผลิตภัณ ฑ์สุขภาพ และจะขยาย
ช่องทางจัดจาหน่ายและทาการตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
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ได้ง่าย ซึ่งในปั จจุบันบริ ษั ทและบริษั ท ย่อ ยจ าหน่ า ยผลิตภัณ ฑ์เฉพาะในประเทศผ่ า นช่อ งทางการจ าหน่ ายต่ างๆ ที่
ครอบคลุมทัง้ สถานพยาบาล ร้านค้า ร้านขายยา เครือข่ายร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิรน์ เทรด)และช่องทางออนไลน์ต่างๆ
ซึ่งตามแผนการสร้างความเติบโตในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
ของบริษัทไปยังตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็ นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท โดยวางแผนการทาการตลาด
และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศในกลุ่ม CLMV
ประเทศอื่นๆในเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และจีน เป็ นต้น รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจในการเปิ ดตลาดในภูมิภาค
ยุโรป และอเมริกา
ทัง้ นี ้ บริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทาการตลาดในต่างประเทศ ที่ได้เริ่มวางรากฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะในด้าน
บุคลากร ความรู ้ ความเข้าใจขั้นตอนการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาการค้าใน
ประเทศนัน้ ๆ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ เครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีการเข้าร่วมงาน
สัมมนา งานประชุมนิทรรศการ งานแสดงสินค้า รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการจาหน่ายสินค้าใน
ต่างประเทศ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก เป็ นต้น เพื่อเป็ นการสารวจตลาดและสร้าง
โอกาสในการเข้าสู่ตลาดของประเทศนัน้ ๆ
4) เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึน้
บริ ษั ท ให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นา คิ ด ค้น และน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ น้ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมมากขึน้ โดยบริษัทจะได้ประโยชน์จากกลุ่มลูกค้า
เดิมที่ช่นื ชอบในผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทอยู่แล้ว ทาให้เกิดความสนใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถเพิ่มฐาน
ลูกค้าใหม่จากผลิตภัณ ฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึน้ ด้วย ซึ่งในแต่ละปี บริษัทได้มีการออกผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึน้ ทุกปี ซึ่งแต่ละ
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ประโยชน์แตกต่างกันไปและสามารถครอบคลุมการดูแลด้านสุขภาพและความงามได้มากขึน้
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ภ ายใต้ตราสินค้า YUUUได้แก่ ยาสีฟัน
และมูสทาความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณ ฑ์ภ ายใต้ตราสินค้า Interpharmaได้แก่ผลิตภัณฑ์ PreMI(ผลิตภัณฑ์ควบคุม
ระดับไขมัน) ผลิตภัณฑ์ PreBO (ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมมวลกระดูก) และผลิตภัณฑ์ Multivitamin (ผลิตภัณฑ์วิตามินรวม)
เป็ นต้น รวมทัง้ ได้เพิ่มการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Raku Pad ซึ่งเป็ นแผ่นรองซับสาหรับสัตว์เลีย้ ง เป็ น
ต้น นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ ง โดยในเดือนมีนาคม 2561 ได้มีการจัดตัง้ บริษัท
อินเตอร์ เพ็ททรินา จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับบริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จากัด เพื่อประกอบธุรกิจ
เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์เลีย้ ง โดยได้อ อกผลิตภัณ ฑ์อาหารสุนัขและแมวระดับพรีเมี่ยม ภายใต้ตราสินค้า
MARIA เพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนรักสัตว์เลีย้ ง ที่ตอ้ งการความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยเป็ นพิเศษ ซึ่ง
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องดังกล่าว ทาให้บริษัทสามารถขยายฐานของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมในตลาดมากขึน้
รวมทั้งการดาเนินการทางการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณ ฑ์ของบริษัทเป็ นที่รู ้ จักในกลุ่มผู้บริโภคมากขึน้ จะช่วยส่งเสริมให้
รายได้ของบริษัทเติบโตเพิ่มขึน้ ในอนาคต
5) วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ การสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดี
ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็ นบริษัทชัน้ นาในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขภาพ โดยให้ความสาคัญ
กับผลิตภัณ ฑ์ที่ดีเยี่ยม เพื่อ ให้ผู้บริโภคมีสุข ภาพที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทประสบความสาเร็จในการค้นคว้าและพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ มี คุ ณ สมบั ติ โ ดดเด่ น หลากหลาย และมี ค วามแตกต่ า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์อื่ น ๆ ในตลาด เช่ น การน า
เทคโนโลยีชีวภาพโดยการใช้โปรไบโอติก (Probiotic)และพรีไบโอติก (Prebiotic) มาเป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่
บริษัทคิดค้นขึน้ เพื่อ สร้างความสมดุลในระบบของร่างกาย ป้อ งกันโรค และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึน้ ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคที่มีแนวโน้มใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสภุ าพที่ดี ชะลอวัย และมีชีวิตที่ยืนยาวขึน้ ได้
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เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ บริษัทได้รว่ มมือกับคู่คา้ ที่เป็ นผูร้ บั จ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัททัง้ ในประเทศและต่างประเทศในการ
พัฒนาสูตรการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณประโยชน์เพิ่มขึน้ สร้างความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และการยอมรับ ในตลาดมากขึ น้ อี ก ทั้ง ยัง เป็ น การสร้า งชื่ อ เสี ย งและควา มแข็ ง แกร่ง ให้กั บ แบรนด์ข อง
INTERPHARMA ด้วยการมีสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนา ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและต่อเนื่อง จะทาให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในระยะยาว
3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์รกั ษาสุขภาพและชะลอวัยที่บริษัทจาหน่ายจัดประเภทเป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีสถานการณ์การแข่งขัน
สูง โดยมีผปู้ ระกอบการในธุรกิจนีเ้ ป็ นจานวนมากทัง้ โรงงานที่ผลิตและจาหน่ายเอง โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าให้ผปู้ ระกอบการ
ต่างๆ ผูป้ ระกอบการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือบริษัทสาขาของบริษัทในต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย ซึ่งทิศ
ทางการแข่งขันสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึน้ การให้ความสาคัญ ต่อการดูแ ลและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ทั้งรู ปร่างและหน้าตาให้ดูดี ตลอดจนทิศทางของประชากรของประเทศไทยที่กาลังจะก้าวสู่สัง คม
ผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 รวมทัง้ การที่ผบู้ ริโภคต้องการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากการใช้ยาในการรักษา ต่างเป็ นปั จจัย
สาคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์รกั ษาสุขภาพและชะลอวัยที่ มีนวัตกรรมที่ให้
คุณค่าทางโภชนาการและมีหลักฐานการวิจยั แล้วว่า สารอาหารบางชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
โดยปราศจากผลข้างเคียงเช่น ช่วยเรื่องความจา ระบบย่อยอาหาร การดูดซึม การไหลเวียนเลือด การนอนหลับ บารุงสายตา
กระดูก กล้ามเนือ้ ช่วยขับถ่า ย เป็ นต้น นอกจากนี ้ การแข่งขันของผูป้ ระกอบการต่างๆ ยังมาจากการค้นหาผลิตภัณ ฑ์ของ
ผู้บ ริ โ ภคสามารถท าได้ง่ า ยจากการรับ รู แ้ ละเข้า ถึ งข้อ มูลข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้อ งได้อ ย่ า งรวดเร็ว ผ่า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และสามารถหาซือ้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้สะดวกมากขึน้ จากหลายช่องทาง เช่น ร้านขายยา
และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ช่องทางออนไลน์ ตัวแทนขายตรง เป็ นต้น ทาให้มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริโภคมากขึน้
ตลาดผลิตภัณฑ์สขุ ภาพสาหรับสัตว์เลีย้ งมีการแข่งขันสูงมีผูป้ ระกอบการในธุรกิจเป็ นจานวนมากเนื่องจากปั จจุบันสัตว์
เลีย้ งนับเป็ นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์ สไตล์การดารงชีวิต มีคนที่ครองโสดมากขึน้ คู่แต่งงานที่ไม่มีบุตร และการก้าว
เข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุมีคนอายุที่ยืนยาวมากขึน้ มีลกู น้อยลง ทาให้สตั ว์เลีย้ งเสมือนเป็ นเพื่อนหรือเป็ นเสมือนลูกทดแทนทาให้เกิด
จานวนสัตว์เลีย้ งในประเทศไทยขยายตัวมากขึน้ และส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลีย้ งได้รบั ผลดีและมีการเติบโตเพิ่มขึน้
ตามไปด้วย
ส าหรับ ตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์ส าหรับ ปศุสัต ว์มี ก ารแข่ ง ขัน ค่ อ นข้า งสูง โดยมี ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิ จ เป็ น จ านวนมาก ทั้ง
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลีย้ งและปศุสตั ว์ เป็ นต้น
โดยทิศทางการแข่งขันสอดคล้องกับการขยายตัวของการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในภาคการผลิตปศุสตั ว์และโรงงานอาหารสัตว์ที่
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็ นหน่วยงานหลักที่สาคัญในการกากับ
ดูแลการผลิตปศุสตั ว์ให้มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเป็ นไปตามมาตรฐาน ได้สนับสนุนโครงการเลีย้ งสัตว์ปลอดการใช้ยา
ปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสตั ว์แบบครบวงจร ซึ่งเป็ นการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการดือ้ ยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งจากปั จจัยสนับสนุนดังกล่าวทาให้ปริมาณความต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์เพื่อการบริโภคโดยลด
การใช้ยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มสูงขึน้ และส่งผลดีทาให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึน้

ทิศทำงเศรษฐกิจกำรปศุสัตว์ของประเทศไทย จำกกำรสำรวจพฤติกรรมกำรบริ โภคอำหำรของประชำกรไทยของ
สำนักงำนสถิติพบว่ำ ประชำกรไทย ที่บริ โภคอำหำรกลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์น้ นั มีจำนวนมำกถึง 59,066,157 คน
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ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อย ละ 95.78 ของจำนวนประชำกรทั้งหมด (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2557) โดยเป็ นกลุ่มที่มีกำรบริ โภคทุก
วันร้อย ละ 31.98 ซึ่ งในกลุ่มนี้ โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมำกถึงร้อยละ 16.21 สะท้อนให้เห็นได้ว่ำประชำกรไทยเป็ น กลุ่ม
บริ โภคเนื้ อสัตว์อย่ำงชัดเจน ปั จจุบนั ประเทศไทยมีจำนวนประชำกรมำกเป็ นอันดับที่ 21 ของโลก โดยจำกสถิติในเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 68,200,824 คน ( Central Intelligence Agency, 2016) และจำนวนประชำกรของไทย ปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่
67,959,359 คน โดยเฉลี่ยแล้วประชำกรของประเทศไทยมีอตั รำกำรขยำยตัวในช่วง 20 ปี ที่ผำ่ นมำอยูท
่ ี่ประมำณร้อยละ 0.71
นอกจำกนี้ ด้วยพลวัตของโลกที่ เปลี่ ยนแปลง ท ำให้ผูบ้ ริ โภคคำนึ งถึ งกำรมี ชีวิตที่ยืนยำว ด้วยวิถี ของกำรรั ก
สุ ขภำพมำกขึ้น ตำม 4 Good ได้แก่ Good Food, Good Mood, Good Health และ Good Life ซึ่ งในส่ วนของกำรมี ชีวิตยืนยำวด้วย
อำหำร หรื อ Good Food นั้น ทำให้คำดกำรได้ว่ำกลุ่มอำหำรที่ตอบโจทย์ ผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั และอนำคตจะมีลกั ษณะดังนี้ (มติ
ชนออนไลน์, 2559)
(1) อำหำรเพื่อสุ ขภำพ และอำหำรจำกธรรมชำติ เช่น Sugar Free, Fat Free, Diary Free, Organic, Probiotic, Vegan
(2) อำหำรสำหรับผูส้ ู งอำยุ เนื่องจำกในอีก 5 ปี ข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่สังคมผูส้ ู งอำยุ อย่ำงเต็มขั้น
(3) อำหำรฟิ วชั่น ยุค ใหม่ เช่ น อำหำรที่ ผ สมผสำนวัฒ นธรรมดั้ง เดิ มกับ กำรพัฒ นำให้ ดู แปลกตำ และมี ค วำม
ทันสมัยเพิ่มมำกขึ้น
(4) อำหำรสำเร็ จรู ปหรื อกึ่งสำเร็ จรู ป เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนเมือง
(5) อำหำรฮำลำล เนื่องจำกกำรขยำยตัวที่เพิ่มมำกขึ้นของประชำกรมุสลิม
(6) อำหำรเสริ มและเครื่ องดื่มต่ำงๆ
(7) อำหำรที่ได้รับกำรยืนยันควำมปลอดภัยจำกระบบต่ำงๆ โดยองค์กรที่น่ำเชื่อถือ
(8) อำหำรที่ได้รับควำมสนใจ และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
(9) อำหำรที่ได้รับอิทธิพลจำกโลกดิจิตลั สู่พฤติกรรมกำรบริ โภค
(10) อำหำรที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคนกลุ่ม Generation Z
ดังนั้นสำรเสริ มหรื อสำรผสมล่วงหน้ำเพื่อเป็ นวัตถุดิบต้นน้ ำเพื่อผลิตอำหำรสัตว์เพื่อเลี้ยงสัตว์ให้เป็ นอำหำรที่
ปลอดภัย แตกต่ำง และเพื่อสุ ขภำพ จึงเป็ นที่ตอ้ งกำรของผูผ้ ลิตปศุสัตว์ในอนำคต ทำงบริ ษทั ฯ จึงเล่งเห็นถึงกำรตอบสนอง
ผูผ้ ลิตปศุสัตว์ดว้ ยกำรนำผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถช่วยผูผ้ ลิตปศุสัตว์สำมำรถผลิตอำหำรที่สำมำรถตอบสนองผูบ้ ริ โภค ภำยใต้
ต้นทุนกำรผลิตที่เป็ นไปได้
ภำพรวมกำรแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภำพทั้งสำหรับคนและสำหรับสัตว์น้ นั ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่เน้นกำร
แข่งขันด้ำนคุณภำพและสู ตรของผลิตภัณฑ์ ภำพลักษณ์ของตรำสิ นค้ำ และทัศนคติที่มีต่อตรำสิ นค้ำและผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก
โดยมีปัจจัยเสริ มอื่นๆ ที่เป็ นองค์ประกอบสำคัญในกำรพิจำรณำเลือกซื้ อสิ นค้ำของผูบ้ ริ โภค เช่น ชื่อเสี ยงของผูผ้ ลิต รำคำ
กิจกรรมส่ งเสริ มกำรตลำด นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรผลิต รู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย เป็ นต้น
หำกผลิตภัณฑ์ใดมีควำมน่ำเชื่อถือสู ง มีภำพลักษณ์ของตรำสิ นค้ำที่ดี มีควำมแตกต่ำงโดดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์คู่แข่งรำยอื่น
ผลิตภัณฑ์มีควำมหลำกหลำยและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคมำกที่สุด รวมทั้งยังมีช่องทำงในกำรเลือกซื้อสิ นค้ำที่
ง่ำยและสะดวก ผลิตภัณฑ์น้ นั ก็มีโอกำสได้รับกำรเลือกซื้อหรื อเลือกใช้จำกผูบ้ ริ โภคสู งขึ้น
สภำพกำรแข่งขันในตลำดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจำหน่ำย แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ รักษาสุ ขภาพและชะลอวัย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มซิ นไบโอติก ได้แก่ Probac 7, Probac 10 Plus ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์สุขภำพที่บริ ษทั เป็ นผูบ้ ุกเบิกและ
มีควำมแตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรอื่นๆ ที่จำหน่ำยในตลำด มีคู่แข่งขันในตลำดเพียงไม่กี่รำย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั
ที่ น ำเข้ ำ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ำและเวชภั ณ ฑ์ ห ลำกหลำยกลุ่ ม สิ น ค้ ำ และตรำสิ น ค้ำ จำกต่ ำ งประเทศ เช่ น บริ ษัท แอ๊ บ บอต
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ลำบอแรตอรี ส จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร Biogaia) ซึ่งมีขนำดธุรกิจทั้งรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แตกต่ำงจำกบริ ษทั ทำให้ไม่
สำมำรถเปรี ยบเทียบกันได้หำกพิจำรณำเพียงขนำดธุ รกิ จว่ำบริ ษทั ใดเป็ นคู่แข่งสำคัญในระดับเดี ยวกับบริ ษทั โดยกำร
แข่งขันจะเป็ นกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้จำกกำรสื่ อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
ตระหนักและรับรู ้คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดกำรซื้อใหม่และกำรซื้อซ้ ำ
สำหรับผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรอื่นๆ ในกลุ่ มนี้ที่บริ ษทั จำหน่ำย เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุน้ ภูมิคุม้ กันร่ ำงกำย
ผลิตภัณฑ์โอเมก้ำ 3 ผลิตภัณฑ์รวมสำรอำหำรเพื่ออวัยวะสำคัญ ผลิตภัณฑ์รวมสำรต้ำนอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์วิตำมินรวม คู่
แข่งขันเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตหรื อผูแ้ ทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่ งมีลกั ษณะจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรทัว่ ไปที่ผบู ้ ริ โภครับประทำนเพื่อได้รับสำรอำหำรครบถ้วน หรื อบริ โภคให้มีสุขภำพแข็งแรง เช่น
บริ ษทั เมก้ำ ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหำชน) (ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรภำยใต้ตรำสิ นค้ำ MEGA We Care) บริ ษทั เอ็นบีดี เฮลท์
แคร์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรภำยใต้ตรำสิ นค้ำ Vistra) บริ ษทั แบลคมอร์ ส จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรภำยใต้ตรำ
สิ นค้ำ Blackmores) เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั คู่แข่งดังกล่ำวมี ขนำดธุ รกิ จทั้งรำยได้และสิ นทรั พย์ที่แตกต่ำงจำกบริ ษทั ทำให้ไม่
สำมำรถเปรี ยบเทียบกันได้หำกพิจำรณำเพียงขนำดธุรกิจว่ำบริ ษทั ใดเป็ นคู่แข่งสำคัญในระดับเดียวกับบริ ษทั
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมความงาม
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมควำมงำม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Perfectha โดยมีคู่
แข่งขันที่สำคัญ เช่น บริ ษทั แอลเลอร์ แกน (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ ฟิลเลอร์ Juvederm, บริ ษทั กัลเดอร์ มำ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Restylane, Emervel) บริ ษทั เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ Belotero)
เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั เหล่ำนี้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็ นบริ ษทั ข้ำมชำติหรื อเป็ นบริ ษทั สำขำของบริ ษทั ต่ำงประเทศที่มีขนำด
ธุรกิจใหญ่กว่ำบริ ษทั หลำยเท่ำตัว (วัดตำมขนำดรำยได้) และมีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยครบวงจร เช่น เวชภัณฑ์ยำ เวชสำอำง
เป็ นต้น โดยคู่แข่งขันที่มีขนำดธุ รกิจและมีสำยผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันกับบริ ษทั เช่น (1) บริ ษทั เมดิเซเลส จำกัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วมลงทุนระหว่ำงบริ ษทั สัญชำติไทยและเกำหลีใต้ ประกอบธุรกิจนำเข้ำและเป็ นตัวแทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์
Neuramis เป็ นต้น
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ สุขภาพสาหรั บสัตว์
• ผลิตภัณฑ์ เพื่อดูแลและส่ งเสริ มสุขภำพของสั ตว์ เลีย้ ง แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตำมลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ
1) กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ข ภำพส ำหรั บ สั ต ว์ เ ลี้ ยงที่ ไ ม่ นั บ อำหำรสั ต ว์ เ ลี้ ยง คู่ แ ข่ ง ที่ ส ำคัญ ในกลุ่ ม นี้
ประกอบด้วย
• กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชสำหรับสัตว์เลี้ยง : คู่แข่งขันในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตและ
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำรสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ได้แก่ บริ ษทั โอ สแควร์ ดิสทริ บิวชัน่ จำกัด (ผลิตภัณฑ์
เสริ มอำหำร Mega O.F.A. Plus) บริ ษทั ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร Ferric Plus-K, Caredio-Balance เป็ นต้น)
บริ ษทั ที.เจ.แอนนิมลั เฮลท์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร AKTIVAIT, COATEX, SAMYLIN, SYNOQUIN เป็ นต้น) เป็ นต้น
• กลุ่มธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์แชมพูรักษำโรคผิวหนัง เวชสำอำง และเวชภัณฑ์สำหรั บสัตว์เลี้ ยง : คู่
แข่งขันในกลุ่มนี้มีท้ งั บริ ษทั ที่นำเข้ำสิ นค้ำมำเพื่อจำหน่ ำยและบริ ษทั ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยเอง ได้แก่ บริ ษทั แอนิ เทค
โทเทิล โซลูชนั่ จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Hartz) บริ ษทั เวอร์ แบค (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์ แชมพู Allermyl) บริ ษทั ที.
เจ.แอนนิมลั เฮลท์ จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Vet Novel) บริ ษทั เบสซี่ แอรอน จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Canine Care) บริ ษทั เว็ท
เทอริ น่ำ (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์แชมพู Dermasebb) เป็ นต้น
ทั้งนี้ คู่แข่งขันที่มีขนำดธุรกิจ (วัดตำมขนำดรำยได้) และมีสำยผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันกับบริ ษทั ย่อย
(อินเตอร์เวทต้ำ) เช่น บริ ษทั ยูโนเวท เน็ตเวิร์ค จำกัด บริ ษทั ที.เจ.แอนนิมลั เฮลท์ จำกัด บริ ษทั เบสซี่ แอรอน จำกัด เป็ นต้น
31

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยง : คู่แข่งขันทำงตรงในกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยง คือ ผูผ้ ลิตและ

จำหน่ำยอำหำรแปรรู ปสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยซึ่ งผลิตจำกวัตถุดิบเนื้อไก่และปลำคุณภำพสู งเช่นเดียวกับวัตถุดิบที่
ใช้ในกำรผลิตอำหำรสำหรับคน เช่น บริ ษทั ฟู้ดอินโนวำ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ผลิตภัณฑ์อำหำรแมว Nekko) บริ ษทั
ไฮ คิว ผลิตภัณฑ์อำหำร จำกัด (ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยง Felina Canino) เป็ นต้น สำหรับคู่แข่งขันทำงอ้อมส่ วนใหญ่เป็ น
บริ ษทั ข้ำมชำติที่เป็ นผูผ้ ลิตอำหำรสัตว์เลี้ยงชั้นนำและมีสำขำในประเทศไทย เช่น บริ ษทั โรยัล คำนิน (ประเทศไทย) จำกัด
(ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยง Royal Canin) บริ ษท
ั ฮิลส์ เพ็ท นู ทริ ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์อำหำรสัตว์เลี้ยง Hill’s
Science Diet) เป็ นต้น ที่เหลือเป็ นผูน้ ำเข้ำผูผ้ ลิตอำหำรสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น บริ ษทั เยี่ยมพำณิ ชย์ เพ็ท
ฟู้ ด จ ำ กั ด ( ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร สั ต ว์ เ ลี้ ย ง Orijen) เ ป็ น ต้ น อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม เ นื่ อ ง จ ำ ก บ ริ ษั ท ย่ อ ย
(อินเตอร์ เพ็ททริ นำ) เพิ่งเริ่ มประกอบธุรกิจและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในปี 2561 ดังนั้น ขนำดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำร
สัตว์เลี้ยงของอินเตอร์ เพ็ททริ นำจึงยังไม่สำมำรถเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันรำยอื่นๆ ในอุตสำหกรรมได้ ทั้งขนำดรำยได้และ
สิ นทรัพย์
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรั บปศุสัตว์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก ในกลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ส าหรับ ปศุสัต ว์ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ส ารผสมล่ ว งหน้า และ
ผลิตภัณฑ์สขุ ศาสตร์ โดยคู่แข่งขันในธุรกิจที่สาคัญในกลุ่มนีท้ งั้ หมดเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์ทงั้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จากัด (ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายเวชภัณฑ์สาหรับสัตว์สญ
ั ชาติ
อเมริกา) บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูช่ นั จากัด (ธุรกิจสุขภาพสัตว์เครือของบริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)) บริษัท ออล
เทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จากัด บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
บริษัทย่อย (อินเตอร์เว็ทต้า) เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสัตว์ในไตรมาส 4 ปี 2560 ดังนัน้
ขนาดธุรกิจของกลุ่มผลิต ภัณฑ์สาหรับปศุสัตว์ของอินเตอร์เวทต้าจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมได้ ทัง้ ขนาดรายได้และสินทรัพย์
ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ลูก ค้า ที่ ส่ ัง ซื ้อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลูก ค้า ที่ เ ป็ น ผู้ป ระกอบการต่ า งๆ ได้แ ก่
สถานพยาบาล ร้านเพ็ทช็อป ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ร้านขายยาอิสระแบบดั้งเดิม ร้านขายยาสมัยใหม่ และร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ (โมเดิรน์ เทรด) เป็ นต้น ซึ่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยไปเพื่อจาหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้บริโภค
สุดท้าย (End Users) อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี ้ ยังมีลูกค้าที่เป็ นผูบ้ ริโภคสุดท้าย (End Users) ได้แก่ บุคคลทั่วไป ผูใ้ ช้บริการ
สถานพยาบาล เจ้าของสัตว์เลีย้ ง ผูป้ ระกอบการปศุสตั ว์ เกษตรกร เป็ นต้น ซึ่งมีการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัทและ
บริษัทย่อย ผ่านทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย และช่องทางจาหน่ายแบบออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของ
บริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com, Facebook, Line@ และ Instagram เป็ นต้น รวมทัง้ สั่งซือ้ ผ่านทีมงานขายของซิลลิคฟาร์มา
ในกรณีของลูกค้าประเภทร้านขายยาอิสระ (Independent Pharmacies)
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ทีม านขาย

กลมลูกค้ า

- โรงพยำบำล คลินิกรักษำโรคทัว่ ไป
ควำมงำม ทันตกรรม
- ร้ำนขำยยำและร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
- โรงพยำบำลสัตว์และคลินิกสัตว์
- ร้ำนเพ็ทช็อปและบริ ษทั ทัว่ ไป

End-Users

End-Users

Independent Pharmacies)

(Outsource)

VIP
, Line, Facebook

1/
2/

Call Center

ในปี 2560 - 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆ จาแนกตาม
ลักษณะลูกค้าแต่ละประเภท ดังนี ้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ

ลักษณะลูกค้า
รายได้จากการขาย
1. โรงพยำบำลและคลินิก
2. ร้ำนขำยยำสมัยใหม่และร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
3. ร้ำนขำยยำอิสระ
4. โรงพยำบำลและคลินิกรักษำสัตว์
5. ร้านเพ็ทช็อ ป และบริษัทจาหน่ายเวชสาอางและเวชภัณ ฑ์
สัตว์
6. ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปหรื อผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ (End Users)
รวมรายได้ จากการขาย

168.38
22.21
13.09
26.62
65.45

53.15
7.01
4.13
8.40
20.66

21.08
6.65
316.83 100.00

127.98
36.65
20.49
40.36
82.75

34.46
9.87
5.52
10.87
22.29

63.10 16.99
371.33 100.00

90.98
36.91
20.71
71.19
130.50

20.58
8.35
4.68
16.10
29.52

91.81 20.77
442.10 100.00

ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 เป็ นต้นมา ภายหลังบริษัทและบริษัทย่อยเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าและรับ
ชาระเงินจากลูกค้าโดยตรง มาเป็ นการขายและรับชาระเงินผ่านซิลลิคฟาร์มาแทน โดยบริษัทและบริษัทย่อยบันทึกซิลลิค
ฟาร์มาเป็ นลูกหนีก้ ารค้าและเรียกเก็บเงินค่าสินค้าไปที่ซิลลิคฟาร์มาเพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้จาก
การขายในปี 2560-2563 โดยพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าทัง้ ที่ซือ้ สินค้าจากบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรงหรือซือ้ ผ่านซิลลิค
ฟาร์มา (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2561 เป็ นต้นมา) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากการขายจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่
มีสดั ส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม
นอกจากนี ้ หากพิจารณากลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็ นผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ (End Users) ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแบ่งตามลักษณะผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี ้
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ผลิตภัณฑ์ สขภาพและนวัตกรรมความ ามสาหรับคน
ผลิตภัณฑ์ รักษำสุขภำพและชะลอวัย มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ กลุ่มคนวัยทำงำน และผูส้ ู งอำยุ ที่มีระดับ
รำยได้ปำนกลำงถึงสู ง และให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลสุ ขภำพให้แข็งแรงด้วยกำรใช้สำรอำหำรทดแทนโดยไม่ใช้ยำ
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมควำมงำม มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่ น วัยทำงำน ที่มีระดับรำยได้ปำนกลำง
ถึงสู ง มีควำมใส่ใจด้ำนสุ ขภำพควำมงำม และให้ควำมสำคัญกับกำรมีใบหน้ำและผิวพรรณที่สวยงำม
• ผลิตภัณฑ์ สขภาพสาหรั บสั ตว์ มี กลุ่มลุกค้ำเป้ ำหมำย ได้แก่ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงสัตว์ ผูป
้ ระกอบกำรปศุสัตว์
ผูผ้ ลิตอำหำรสัตว์ และเจ้ำของสัตว์เลี้ยงที่มีควำมใส่ใจในสุ ขภำพ อนำมัย และควำมปลอดภัยของสัตว์ที่เลี้ยง
นโยบายกาหนดราคา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี บ ริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยจ าหน่ า ยมี ทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ภายใต้ต ราสิ น ค้า ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยเอง
ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินค้ารายอื่นที่บริษัทเป็ นตัวแทนจาหน่ายหรือซือ้ มาเพื่อมาจาหน่ายต่อให้แก่ลกู ค้า ซึ่งในกรณีท่เี ป็ น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง บริษัทกาหนดราคาขายด้วยวิธีตน้ ทุนบวกอัตรากาไร ( Cost Plus
Margin) โดยพิจารณาถึงต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งปั จจัยอื่นๆ เช่น การวางตาแหน่งทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ความต้องการซือ้ สินค้า ขนาดบรรจุของสินค้า เป็ นต้น โดยมีการกาหนด
ราคาสินค้ามาตรฐาน (Standard Price List) ของแต่ละสินค้าในแต่ละช่องทางการจาหน่ายตามความเหมาะสม โดยราคาขาย
สินค้าต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ราคาขายสินค้าอาจมีการปรับลดราคาลงจากราคามาตรฐาน
เพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นในรู ปแบบต่างๆ เช่น การให้ส่วนลดราคา การให้ของแถม เป็ นต้น ใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นที่เพียงพอรองรับกับค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่างๆ
ของบริษัทได้
สาหรับกรณีสินค้าที่ บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นตัวแทนจาหน่ายหรือซือ้ มาเพื่อมาจาหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ราคา
ขายสินค้าส่วนใหญ่ถกู กาหนดโดยเจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจาหน่ายสินค้านัน้ ๆ ซึ่งต้องเป็ นราคาที่บริษัทสามารถทากาไร
ได้ตามสมควรหลังหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยเจ้าของสินค้า
•

หรือตัวแทนจาหน่ายสินค้านัน้ ๆ จะมีการแจ้งให้บริษัทและบริษัทย่อยทราบล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้เตรียมการวางแผนการขายได้
อย่างเหมาะสม
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทและบริษัทย่อยจาหน่ายสินค้าในประเทศทัง้ หมด โดยจาหน่ายผ่านช่องทางการจาหน่าย 2 ช่องทาง คือ
1) ทีมงานขายของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมงานขายทาหน้าที่เป็ นผู้หา ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ และดูแลการขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการสถานพยาบาลทัง้ คนและสัตว์ สถานเสริมความงาม ร้านเพ็ทช็อป บริษัททั่วไป ร้านขายยาสมัยใหม่และ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิรน์ เทรด) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนีจ้ ะนาสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยไปจาหน่ายหรือให้บริการต่อแก่ลกู ค้าของ
ตนที่เป็ นผูบ้ ริโภคสุดท้าย (End-Users) อีกทอดหนึ่ง ดังนัน้ ลูกค้ากลุ่มนีจ้ ึงเปรียบเสมือนเป็ นช่องทางการจาหน่ายสินค้าของบริษัท
และบริษัทย่อยด้วย นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผบู้ ริโภคสุดท้ายโดยใช้ทีมงานขายของบริษัท
และบริษัทย่อย และขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Social Network ต่างๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์ www.interpharmastore.com,
Facebook, Line@ และ Instagram เป็ นต้น
บริษัทและบริษัทย่อย (ไม่ร วมบจ. โมเดิร น์ ฟาร์มา) มีทีมงานฝ่ ายขายที่เป็ นพนักงานประจาจานวนรวม 4 1 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม2563) ซึ่งมีความรูแ้ ละมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและนวัตกรรมความงามสาหรับคน และ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพสาหรับสัตว์เป็ นอย่างดี โดยทีมงานขายรับผิดชอบงานการขายตัง้ แต่การเข้าพบเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการ
ของลูกค้า นาเสนอผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ โดยมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ รวมถึงงานดูแลการขายสินค้า
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ให้แก่ลกู ค้ากลุ่มต่างๆ ทัง้ นี ้ พนักงานฝ่ ายขายได้รบั ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจาและเงินจูงใจในการขายหรือค่าคอมมิชชั่น
ซึ่งกาหนดตามเป้าหมายการขายเป็ นรายปี และมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี โดยการอนุมตั ิของฝ่ ายบริหาร ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อ ย
จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ ายขายโดยแบ่งจ่ายเป็ นงวดและจะจ่ายครบทุกงวดสาหรับการขายที่ได้รบั ชาระเงินครบทัง้ หมดแล้ว
เท่านัน้
2) ทีมงานขายของซิลลิคฟาร์มา
บริ ษั ท มี ก ารท าสั ญ ญาส่ ง เสริ ม การขาย ( Contract Sales Organisation Promotion Agreement) กั บ ซิ ล ลิ ค
ฟาร์ม า เพื่ อ ให้ซิ ล ลิ ค ฟาร์ม าเป็ นผู้ร ับ ผิ ด ชอบในการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษั ท ในช่ อ งทางร้า นขายยาอิ ส ระ( Independent
Pharmacies) ทั่วประเทศ โดยซิลลิคฟาร์มาเป็ นผูจ้ ัดหาและว่าจ้างทีมงานขายเพื่อขายและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ตามที่กาหนดในสัญญา ได้แก่ Probac 7, PreBS, PreBO, Astacurmin, Multivitamin, YUUU Cleansing Mousse, ยาสีฟัน YUUU
และ TS6 - Lady Health เป็ นต้น ให้แก่ลกู ค้าประเภทร้านขายยาอิสระในประเทศไทยเท่านัน้ โดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางประชาสัมพันธ์แ ละให้ความรู เ้ กี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์สุขภาพที่บริษัทและบริษั ทย่ อ ย
จาหน่ายผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร โบรชัวร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น รวมทัง้ ยังสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารของ
บริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อยผ่ านช่ องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็ บไซต์ www.interpharma.co.th และ www.mariapetfood.com ; Facebook:
Interpharma Thailand และ Intervetta: Line ID: @interpharma และ @intervetta นอกจากนี ้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ได้ที่ Call Center ทางโทรศัพ ท์ห มายเลข 0-2634-0225, 08-2422-5999 ระหว่ า งเวลา 8:30 - 17:00 น. และทางอีเมล์
cs@interpharma.co.th
4. ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 7 คน โดยมีนางสาวธนัชพรรณ เทียนทิพศิริ เป็ นเลขานุการ
บริษัทซึ่งมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
ชื่อ
ตาแหน่ง
ประเภทกรรมการ
1. ศ. คลินิกเกียรติคณ
ุ นพ. อุดมคชินทร
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
2. ศ. นพ.ปิ ยะมิตร ศรีธรา
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
3. ศ. ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
4. นายกาธร
ศิลาอ่อน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
5. ดร. ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนั ธ์
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
6. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทกั ษ์พาณิช
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
7. นางสาวนภาภรณ์ เดชอัคราช
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 คณะผูบ้ ริหารมีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนั ธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
การขายและการตลาด
2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤกษ์พิทกั ษ์พาณิช
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนภาภรณ์ เดชอัคราช
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
4. นางอภิรม์ ณ
โพธิ์ศรี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก ปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 16 มิถนุ าย 2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพนั ธ์
นายพิริยรัชต์
ภัทรกิตต์เกษม
น.ส. พิมพ์ภทั รา ศุภพัชรวงศ์
นายธีรพงศ์
จันศิริ
วิทยา
เทพนิมิตร
นายธารงชัย
เอกอมรวงศ์
กองทุนเปิ ด เค Mid Small Cap หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
นายภาววิทย์
กลิ่นประทุม
นายนคร
หาญไกรวิไลย์
น.ส. พัฒน์ธวัณย์ แสงเนตร
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น
116,373,220
23,400,000
10,640,000
8,462,100
7,493,200
6,329,580
5,134,880
4,850,000
4,080,000
3,258,080
98,378,531
288,399,591

ร้อยละ
40.35
8.11
3.69
2.93
2.60
2.19
1.78
1.68
1.41
1.13
34.11
100.00

5. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และการจ่ายเงินปั นผลในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ่านมา
5.1 ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวนเงิน 144,200,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
288,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
5.2 ประวัติการจ่ายเงินปั นผล
รายละเอียด
การจ่ายเงินปันผลเป็ นจานวนเงิน (ล้านบาท)

2563
2562
2561
46.02
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้ )
0.2234
0.185
0.09
• เงินปันผลประจาปี (บาท : หุน้ )1/
o อัตราการจ่ายหุน้ ปันผล (หุน้ เดิม : หุน้ ปันผล)
2.50 : 1
o อัตราการจ่ายหุน้ ปันผลเป็ นหุน้ (บาท : หุน้ )
0.20
o อัตราการจ่ายหุน้ ปันผลเป็ นเงินสด (บาท : หุน้ )
0.0234
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)
89.99
92.95
37.92
1/
ปรับการคานวณเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาทเท่ากันทุก
งวด
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
รายได้จากการขาย
รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จานวน 177.88 ล้านบาท โดยรายได้เกือบทัง้ หมดเป็ น
รายได้จากการขาย ซึ่งมีจานวน 176.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 99.22 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน
79.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 81.72
ไตรมาส 1 ปี 2564
ประเภทรายได้

ล้านบาท

ร้อยละ

ไตรมาส 1 ปี 2563
ล้านบาท

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
ล้าน
ร้อยละ
บาท
34.47
100.00

1. ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รกั ษาโรค

34.47

19.53

-

-

2. ผลิตภัณฑ์รกั ษาสุขภาพและชะลอวัย

73.45

41.61

47.77

49.18

25.68

53.76

0.21

0.12

2.94

3.03

(2.73)

(92.86)

55.41

31.39

43.06

44.33

12.35

28.68

12.96
176.50

7.34
100.00

3.36
97.13

3.45
100.00

9.60
79.37

285.71
81.72

3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม
4.ผลิตภัณฑ์ดแู ลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลีย้ ง
5. ผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์
รายได้จากการขายรวม

การเพิ่มขึน้ ของรายได้มาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายผลิตภัณ ฑ์ยารักษาโรคของบริษัท Modern Pharma
จานวน 34.47 ล้านบาท อาทิเช่น ยารักษาโรคเบาหวาน (Metforin) วิตามินซีชนิดอม (Indovit) ยาละลายเสมหะ (Supenac) และ
ยาฆ่าเชือ้ ซึ่งเป็ นสินค้าหลักของบริษัทย่อย อีกทัง้ มีการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากผลิตภัณฑ์รกั ษาสุขภาพและชะลอวัย จานวน 73.45
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 25.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 53.76 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์โปร
ไบโอติก ได้แก่ โปรแบค, ผลิตภัณฑ์ควบคุมนา้ หนัก (ฟิ ตซีรีย)์ ผลิตภัณฑ์ PreBo (ช่วยเสริมมวลกระดูก) และผลิตภัณฑ์วิตามินรวม
(Multivitamin) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท ไวต้า (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น และยังมีการเพิ่มขึน้ จากการขายผลิตภัณฑ์
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลีย้ ง จานวน 55.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ จานวน 12.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 28.68 จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แชมพูรกั ษาโรคผิวหนังสาหรับสัตว์เลีย้ ง, วัคซีน
รวมสาหรับป้องกันโรคลาไส้อกั เสบ ไข้หดั สุนขั และพิษสุนขั บ้า (Biocan), อิมมูโนโกลบูลินสาหรับสุนขั (Polyglob), ผลิตภัณฑ์เสริม
ภูมิคมุ้ กันสาหรับแมว (Katimun) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสาหรับสุนัขและแมว (Dr.Choice, Pet Select), ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีย้ ง
MARIA ทัง้ นีย้ งั เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สาหรับปศุสตั ว์ จานวน 12.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ จานวน
9.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 285.71
สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านนวัตกรรมความงาม บริษัทยังอยู่ระหว่างการขึน้ ทะเบียนสินค้าไหมยกกระชับอยู่ ดังนัน้ ใน
ไตรมาสนีจ้ ึงมียอดขายเพียง 0.21 ล้านบาท
รายได้อื่น
รายได้อื่น ได้แก่ การกลับรายการค่าใช้จ่ายที่ประมาณไว้แต่ไม่เกิดขึน้ และรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการอื่นจากบริษัท
คู่คา้ สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจานวน 1.38 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 0.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 16.87
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ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้รวม

สาหรับสามเดือนสิน้ สุด วันที่ 31 มีนาคม
2564
2563
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
90.04
50.62
35.76
36.20
54.28 151.79
38.86
21.85
29.99
30.36
8.87
29.58
19.93
11.20
13.87
14.04
6.06
43.69
1.22
0.69
0.22
0.22
1.00 454.55
150.05
84.35
79.84
80.82
70.21
87.94
177.88 100.00
98.79 100.00
79.09
80.06

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีจานวน 90.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 54.28 ล้าน
บาท ต้นทุนขายที่สาคัญ ประกอบด้วย ต้นทุนผลิตสินค้า ต้นทุนสินค้าที่ซือ้ มาขาย ค่าขนส่งสินค้านาเข้า ค่าวัสดุหีบห่อ และ
ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าอื่น ๆ ต้นทุนขายคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 51.01 โดยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นเท่ากับ
ร้อยละ 48.99
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจานวน 38.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 8.87 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 29.58 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่ผนั แปรตามยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย
ที่สาคัญ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะของพนักงานขาย จานวน
เพิ่มขึน้ จานวน 5.11 ล้านบาท ค่าสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มขึน้ 0.27 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ซิลลิคฟาร์มาจาก
การว่าจ้างให้ดาเนินการตาม Distribution Agreement จานวน 2.49 ล้านบาท ค่าสินค้าตัวอย่างเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
2.05 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัท ย่อ ยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจานวน 19.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่อนจานวน 6.06 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนฝ่ ายบริหารของบริษัทย่อย และจากปรับ
ฐานเงินเดือน อีกทั้งมีการเพิ่มขึน้ ของจานวนพนักงานตามการขยายตัวของธุรกิจ จานวนรวม 1.71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางด้าน
วิชาชีพ เช่นค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เป็ นต้น จานวน 1.1 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประมาณ
การทางบัญชี โดยรวมจานวน 1.70 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ๆ 1.64 ล้านบาท
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งบการเงินรวม
สาหรับสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
ปี 2564
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
177.88 100.00
98.79 100.00
90.04
50.62
35.76
36.20
38.86
21.85
29.99
30.36
19.93
11.20
13.87
14.04
1.22
0.69
0.22
0.22
0.05
0.03
0.05
0.05
27.78
15.61
18.90
19.13
7.24
4.07
4.17
4.22
20.54
11.54
14.73
14.91

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม/ร่วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี

กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจานวน 20.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จานวน 5.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 39.44 สาเหตุหลักมาจากผลของยอดขายที่เพิ่มขึน้ โดยมีอตั รากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
11.54 ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่เท่ากับร้อยละ 14.91 อันเนื่องมาจากอัตรากาไรขัน้ ต้นของกลุ่มเวชภัณฑ์
รักษาโรคที่ทางบริษัทจาหน่าย จะมีอตั รากาไรขั้นต้นที่ต่ากว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มโภชนบาบัด อย่างไรก็ดีบริษัทคาดว่าอัตรากาไรของ
กลุ่มยารักษาโรคจะสูงขึน้ ในอนาคต เมื่อบริษัทปรับปรุ งคุณ ภาพในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างผลิตภัณ ฑ์นวัตกรรมออกมา
จาหน่ายมากขึน้ เรื่อย ๆ
ทัง้ นีก้ าไรสุทธิของเฉพาะส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจานวน 18.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 4.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 34.68
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ล้านบาท
819.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
749.95

รวมหนีส้ ิน

311.77

262.27

49.50

18.87

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

508.22

487.68

20.54

4.21

รวมสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
ร้อยละ
70.04
9.34

สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจานวน 819.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 70.04 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.34 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี ้
อื่น จานวน 58.66 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ จานวน 7.73 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ จานวน 14.84 ล้านบาท
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึน้ จานวน 10.15 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึน้ จานวน 1.77 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จานวน 16 ล้านบาท ในทางกลับกันเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 39.31 ล้านบาท
หนีส้ ิน
หนีส้ ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจานวน 311.77 เพิ่มขึน้ จานวน 49.50 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.87 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มี จานวน 262.27 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึน้ ของ
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เจ้าหนีก้ ารค้า จานวน 27.53 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร จานวน 15 ล้านบาท ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย 8.93 ล้านบาท และ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น จานวน 1.07 ล้านบาท ในทางกลับกันเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ลดลง 3.88
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจานวน 508.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 20.54 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.21 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีจานวน 487.68 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกาไรสุทธิ
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จานวน 20.54 ล้านบาท
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เลขที่ใบจอง / Subscription number…………………………………………

ใบแจ้งความจานงในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
Notification Form to Purchase New Ordinary Shares of Inter Pharma Public Company Limited
วันที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ …………….……………………………………
Date to notify the intention to Purchase
เรียน คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) To The Board of Inter Pharma Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I/We (Mr. / Mrs. / Miss / Juristic Person)
อาชีพ ................................................ที่อยู่เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ........................................... แขวง/ตาบล ........................................... เขต/อาเภอ ............................................ จังหวัด .................................
Occupation
Address number
Lane/Soi
Road
Sub-district
District
Province
รหัสไปรษณีย์ .................................... ประเทศ .......................... หมายเลขโทรศัพท์..............................................เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี.................................................... ประเภทการเสียภาษี  หักภาษี
 ไม่หกั ภาษี
Postal Code
Country
Telephone number
Tax ID number
Type of Tax Paying
Tax to be deducted
Taxnottobededucted
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน.…….………………………..........................
 บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นคนต่างด้าว เลขทีห่ นังสือเดินทาง ....………………………………………..………………….
Thai natural person Identification card number
Foreign natural person
Passport number
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล.………………………………….……………….….….….
 นิติบุคคลซึ่งเป็ นคนต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล .………………………………………..………………….….….
Thai juristic person Corporate registration number
Foreign juristic person Corporate registration number
โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง Please attach a certified true copy of supporting documents for the exercise of the Warrants
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซอื้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below:
จานวนหุ้นที่จองซือ้ (หุ้น) / No. of Share Subscribed (Shares)
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) / Amount (Baht)
1. จองซือ้ ตามสิทธิ / Subscription for full entitlement
2. จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than than the entitlement
3. จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน) /
Subscription in excess of the rights (only the excess portion)
ณ สำนักงำนของบริ ษทั ฯ โดยชำระเป็ น
 เงินสด / Cash ……………………………………………………….บาท / Baht
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เพื่อการจองซื้อหุน้ ” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 662-0-00155-0 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสีลม (โปรดแนบหลักฐาน)
Transfer to current account Name “Inter Pharma Pub. Co., Ltd. for share subscription” Account Number 662-0-00155-0 (Pay in slip attached)
ลงวันที่ / Date …………………………………………….………………........ จานวนเงิน / Amount of ......................................................................................... บาท / Baht
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
 เช็คบุคคล / Cheque
 ดราฟต์ (เรียกเก็บได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร) / Draft (Clearing Draft anywhere in nationwide)
เลขทีเช็ค / ดราฟต์ / Cashier cheque / Cheque or Draft No .........................................................................................วันที่ / Date ..................................................................................................
ธนาคาร / Bank................................................................. สาขา / Branch ........................................................................................................................จานวนเงิน / Amount of ..............................................................บาท / Baht
โดยสังจ่
่ ำย “ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เพื่อการจองซื้อหุน้ ” / Payable to “Inter Pharma Pub. Co., Ltd. for share subscription account”
(กรณีเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัวแลกเงิ
๋
นหรือคาสังจ่
่ ายเงินของธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทาการนับจากวันทีล่ งในเช็ค / ดราฟต์ / ตัวแลกเงิ
๋
น)
(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.)
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) :
When, I have allotted the above ordinary share. I hereby agree to have either one of the following executed subscribers must choose one) :
 ให้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษทั / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Limited for Depositors”
and proceed for ……………………………………………………………………………….......สมาชิกผูร้ บั ฝากเลขที่ / Participant No. ……………………………..………………………นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อ ผู้ ฝ ากเพื่อ เข้ า บัญ ชี ซ้ื อ -ขายหลัก ทรัพ ย์ เ ลขที่ / To deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository company limited for securities account No. …………………………………………………………………………….
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ / Which I have with that company.
 ให้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรไว้ในนาม “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 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.
 ให้ออกใบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทจี่ ะมอบหมายให้บริษทั ฯ ดาเนินการใดๆ เพื่อจัดทาใบหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และส่งมอบใบหุน้ สามัญเพิม่ ทุนมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 45 วันนับจากวันปิ ดการจองซื้อ
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.
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้รบั จัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรือเงิน ส่วนต่างค่าจองซื้อโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า / 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.
เลขทีบ่ ญ
ั ชี / Account No …………………………...………………..………………………ธนาคาร / Bank ………………...…………….………..…….…………สาขา / Branch ......................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรับหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว หรือในจานวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนนี้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการจองซื้อ ข้ าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข
ข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมทัง้ ในหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษทั ทีม่ อี ยู่แล้ว ขณะนี้ และ / หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไปในภายหน้าด้วย
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.
หุ้นที่จองไม่สำมำรถแยกกำรนำเข้ำบัญชีกำรซื้อขำยได้ และกรณี มีกำรจองเข้ำมำกกว่ำ 1 บัญชี ทำงบริ ษทั ฯ จะนำเข้ำบัญชีใดบัญชีหนึ่ งเท่ำนัน้
Share is not separate to account number) In case shareholder has more than 1 account, IP has to one account only.
ลงชือ่ / Signed...............................................................................ผูจ้ องซือ้ หุน้ / Subscriber
(…………..…….………………………………………..)
หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุ้นสามัญ (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ดว้ ย) SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASES ALSO FILL IN THIS PORTION)
เลขที่ใบจอง / Subscription No...……………….......................................
วันที่ / Date.............................................................................................
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน) ได้รบั ใบเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………………………………………………………………..เพือ่ จองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
Inter Pharma Public Company Limited has received money from (Name of subscriber)
to purchase New Ordinary Shares of the company Complete
Incomplete
จานวนหุน้ / Number of shares ……………………..………….……………หุน้ / shares ราคาเสนอขาย 20 บาทต่อหุน้ / Offering Price 20 Bath per share จานวนเงิน / Amount of …………………………..………………….………. บาท / Baht
โดยชาระเป็ น / Paid to :
 เงินสด / Cash จานวน / Amount of...........................................................................................................บาท / Baht
 เงินโอน / Transfer ธนาคาร / Bank................................................................. ลงวันที่ / Dated …………………………………. จานวน / Amount of .......................................................... บาท / Baht โปรดแนบหลักฐาน / Pay in slip attached
 เช็คธนาคาร / Cashier Cheque  เช็คบุคคล / Cheque  ดราฟต์ / Draft เลขทีเช็ค / ดราฟต์ / Cashier cheque / Cheque or Draft No.....................................................................วันที่ / Date ........................................................
ธนาคาร / Bank......................................................................................... สาขา / Branch ..................................................................................จานวนเงิน / Amount of ...........................................................................บาท / Baht
ลงชือ่ / Signed …………………………………….…… เจ้าหน้าทีผ่ รู ้ บั มอบอานาจ / Authorized officer
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เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพือ่ นําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

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

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
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