
 
เลขท่ีใบแจง้ความจ านง……………………..…… 

ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“IP-W1”) 

วนัท่ียื่นความจ านงการใชส้ทิธิ............................................................. 
เรียน    คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุคล) …………………………………………….…………………….....  เลขทะเบยีนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิเลขที่ ………………........…..……………….........................................        
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจ าตวัประชาชน..........................................................................  บคุคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญัชาติไทย เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสอืเดินทาง..................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนนิติบุคคล............................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบยีนนิติบุคคล.................................................................... 
สญัชาติ........................................................อาชพี................................................................................... วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)................................................ เพศ......................................... ..................................... 
ที่อยู่เลขท่ี.................................................... อาคาร/หมู่บา้น………........…….......…….......….….............. ตรอก/ซอย..................................................................ถนน............................................................................. 
แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ......................................................... ................... จงัหวดั.......................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................................ 
หมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อได ้      โทรศพัทบ์า้น....................................................................... โทรศพัท์เคลื่อนท่ี .............................................................................อีเมล.์........................................................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี........................................................................................ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย     ไม่หกัภาษี ณ ที่จ่าย         หกัภาษี ณ ที่จ่าย 
 

ในฐานะผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะใชส้ทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิทีข่อใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 

(หน่วย : หุน้) 
จ านวนหุ้นสามัญทีไ่ดจ้ากการใช้สิทธิ 

 
ราคาในการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญ  

(บาท/หุน้) 
รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซือ้

หุน้สามัญ  

 หน่วย  1 : 1  หุน้  25.00 บาท   บาท  

พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอช าระเงินค่าใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว โดยช าระเป็น 
 เช็ค    แคชเชียรเ์ช็ค    ดร๊าฟท ์ โดยสั่งจ่าย “บมจ. อินเตอร ์ฟารม์า เพือ่การจองซือ้หุน้” 

โดยตอ้งเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันท าการ เลขท่ีเช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊าฟท ์…………………………… วนัท่ี …………….......….. ธนาคาร ….…….......................…….. สาขา ………...…............ 

  เงินโอน เขา้บญัชี   “บมจ. อินเตอร ์ฟารม์า เพือ่การจองซือ้หุน้” เลขที ่662-0-00155-0 บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  สาขาสีลม 

ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ / ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถา้มี) ดงันี ้

  □  สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน …………………………………………ใบ ตามรายละเอียดดงันี ้                                           

       เลขท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ ................................................................. จ  านวนหน่วย ............................................หน่วย     

       เลขท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ ................................................................. จ  านวนหน่วย ............................................หน่วย     

      รวมจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิทีส่่งมา ...............................................................................................หน่วย                                 

       จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี) .....................................................................................หน่วย     

□  ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิเลขท่ี………………………………………....…จ านวน..................................................หน่วย                                            

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผู้จองซือ้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทา่น้ัน) 

 ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนหุ้นที่ ได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  เพื่ อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท..............................................................                                     
สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี............................. น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์เลขที่............................................................ซึง่ขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อ
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์มิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิและจดัสง่ใบหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามการใชส้ทิธิทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบใุนสมุด
ทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

 ใหฝ้ากใบหุน้สามัญตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้  

 ใหอ้อกใบหุน้สามัญตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจัดส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชส้ทิธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยขา้พเจา้อาจ
ไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและอนญุาตใหท้ าการซื ้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงว่าจะใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซือ้หุน้สามัญขา้งตน้นี ้แต่หากขา้พเจา้ไม่สง่ใบแจง้ความจ านงที่จะซือ้หุน้สามัญที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ที่ถกูตอ้งเรียบรอ้ย พรอ้มช าระค่าจองซือ้ หรือ หากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์มาถงึบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรือหากเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์ที่สั่งจ่ายแลว้นัน้ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าขา้พเจา้
สละสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 
  ลงชื่อ ...............................................................................ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
                                                                                                                                                                                         (...............................................................................) 

หลักฐานการรับแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ IP-W1 (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 

เลขท่ีใบแจง้ความจ านง...............................................                                                                                                                                                                                             วนัท่ี ............................................... 

บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก ....................................................................................................ขอใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1 จ านวน................................................หน่วย 
คิดเป็นจ านวนหุน้ท่ีไดจ้ากการใชส้ทิธิ....................................................................หุน้ ในราคา 25.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน...........................................................บาท  

โดยช าระเป็น   เงินโอน     เช็ค     แคชเชียรเ์ช็ค      ดร๊าฟท ์     เลขท่ีเช็ค / เช็คธนาคาร / ดร๊าฟท…์………..……....……วนัท่ี ……..…………….. ธนาคาร..........................…...….. สาขา ….......………………...…. 

โดยหากผูใ้ชส้ทิธิไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักลา่วแลว้ ผูใ้ชส้ทิธิใหด้ าเนินการสง่มอบหุน้สามญัดว้ยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี ้ 

 ฝากใบหุน้ในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก .……………………………………….… เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์……………………………………………... 
 ฝากใบหุน้ในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

  เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ………………………………………………………………. 
 



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จ  ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์บียอนด ์จ  ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD Beyond Securities Public Company Limited

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ  ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จ ำกดั (มหำชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) TMBThanachart Bank Public Company Limited

257 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จ  ากดั  

 SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.  

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMBThanachart Bank Public Company Limited

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMBThanachart Bank Public Company Limited

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

350 บริษทัหลกัทรัพย ์สยามเวลธ์ จ  ากดั 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)  


