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IP_OCS/007/2565 
 
  6 มิถนุายน 2565 

 
เรือ่ง แจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใชส้ิทธิครัง้ที่ 3 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (IP-W1)  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ตามที่ บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“IP-W1”) ใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เพิ่มทุนของบริษัท โดยมีก าหนดการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามัญครัง้แรก คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 และครัง้ต่อ ๆ ไปในวันท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กนัยายน ธันวาคม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยซึง่จะตรงกบัวนัที่ 30 กนัยายน 2566 (หาก
วนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษัิทใหเ้ลือ่นเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัดงักลา่ว) 

บรษัิทขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั ครัง้ที่ 3 คือ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ดงันี ้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1 หนว่ย มีสทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิทได ้1 หุน้  

ราคาการใชส้ทิธิ 25.00 บาทตอ่หุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงใช้สิทธิ 

วนัท่ี 23 มถินุายน 2565 ถงึวนัท่ี 29 มิถนุายน 2565 (เฉพาะวนัท าการ) ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. 

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร ์ชัน้ 9  
ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  10500 
โทรศพัท ์ :      0-2634-0225   
โทรสาร  :      0-2634-0135 
Website :      www.interpharma.co.th 

ผูถื้อใบส าคญัการแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัท หรือ 
ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัท (www.interpharma.co.th)  โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษัิทตามระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิตามที่ระบใุนขอ้ 2 ขา้งตน้ 
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4. วิธีการใช้สิทธิ 

4.1 กรณีของใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูใ่นระบบใบหุน้ (Scrip) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใชใ้บส าคญัแสดง
สิทธิ เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ ้นสามญัไดท้ี่บริษัท โดยจะตอ้งแจง้ความ
จ านงในการใชส้ทิธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิตามระบขุา้งตน้ 

4.2 กรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความประสงคจ์ะใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ เพื่อออก
ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัย ์ฯ ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรพัย์ที่ท  าหนา้ที่
เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะด าเนินการแจง้กบัศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบรษัิทตอ่ไป 

4.3  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัได้
ตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ โดยด าเนินการและสง่เอกสารใหแ้ก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อใน
การใชส้ทิธิที่ระบไุวใ้นขอ้ 3 ดงัตอ่ไปนี ้

1)    แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน               
ทกุรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรบั
แบบแสดงความจ านงการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทได ้ณ สถานที่ติดต่อในการใชส้ิทธิในช่วง
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ 

2)    ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั หรอืใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิและ
หนงัสือมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ช้
สทิธิ (ถา้มี) 

3)    ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้จะตอ้งช าระเป็นเงินสด เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ
ค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรยีกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการนบัจากวนัท่ีใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บมจ.อินเตอร ์ฟารม์า เพื่อการจองซือ้หุ้น” เลขที่

บัญชี 662-0-00155-0 ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ทัง้นี ้การใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณก็์ต่อเมื่อบริษัทไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้
เท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตผุลใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากบริษัทใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ และหมดสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป ทัง้นี ้บรษัิทจะน าสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิ โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบีย้ไม่วา่ในกรณี
ใดๆ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถยื่นความจ านงขอใชส้ทิธิใหมไ่ดใ้นวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้ 
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ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ยใหถื้อว่าหมดสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 

4)    จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจะตอ้ง
เป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใชส้ทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
หนึง่หนว่ยตอ่หุน้สามญัหนึง่หุน้ เวน้แตก่ารปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

5)    จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหเ้มื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดช้ าระตามที่กล่าวขา้งตน้ หารดว้ยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มีการใชส้ิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ คณูดว้ยอตัราการใชส้ทิธิ หากมีการปรบัราคาการ
ใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิแลว้ ท าใหม้ีเศษเหลอือยูจ่ากการค านวณดงักลา่ว บรษัิทจะไมน่ าเศษ
ดงักล่าวมาคิดค านวณ และจะช าระคืนเงินที่เหลือจากการใชส้ิทธิดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียน
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ โดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

 ในกรณีที่ตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชส้ิทธิตามเกณฑก์ารปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรบัสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุน้สามญัที่จะไดร้บัจากการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

6)   ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุน้
สามัญ โดยจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจะต้องเป็นจ านวนเต็ม
เทา่นัน้ เวน้แต ่กรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซือ้หุน้ต ่ากวา่ 100 
หุน้สามญั จะตอ้งใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัในครัง้เดียวทัง้จ านวน 

5.    หลักฐานประกอบการจองซือ้ 

(ก)  บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ข)  บคุคลตา่งดา้ว : ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค)  นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษัิท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน  6 เดือน
ก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และเอกสารหลกัฐาน
ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง)  นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และ
หนงัสือรบัรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิ ซึ่งรบัรองโดย 
Notary Public พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลักฐานของผูม้ี
อ  านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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ทัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ง่มอบหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธิตามที่กลา่วขา้งตน้ บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะถือ
ว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้
ดลุพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิ ใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิไดต้ามความเหมาะสม 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(ดร. ตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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