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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่ 24 กุมภาพันธ ์2565 
 

ข้าพเจ้า บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  1/2565 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพนัธ ์2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบริษัท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัท และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 
Mandate) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษัิท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
19,419,979.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 38,839,959 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบรษัิท และบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหลกัทรัพย ์ จ านวนหุน้ 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั - - - 
 หุน้บรุมิสทิธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) หุน้สามญั 38,839,959 0.50 19,419,979.50 
         หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

2.  การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน  

2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  
  ไม่มี 
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2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย ์
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

 ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

10,000,000 
- 

ไมเ่กินรอ้ยละ 30 
ของทนุช าระแลว้ 

โปรดพิจารณาหมายเหต ุ       
1-5 

 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดง
สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอน
สทิธิไดท้ี่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิม 

 - 
 
 

- 
 

 
 
 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 
28,839,959 

- 
ไมเ่กินรอ้ยละ 10 
ของทนุช าระแลว้ 

โปรดพิจารณาหมายเหต ุ      1-
5 

        
1/ รอ้ยละตอ่ทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษัิทจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทนุแบบ General Mandate  

หมายเหต:ุ 
1.   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 38,839,959 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่งจะครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 เพื่อ (ก) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ไม่เกิน 28,839,959 หุ้น และ (ข) เสนอขายหุ้น
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทจ านวนไม่เกิน 10,000,000 หุน้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรอื บคุคลใดซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรอืประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็น
ผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้

(1)   พิจารณาก าหนด แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การช าระค่า
หุน้ และการก าหนดขอ้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
เป็นตน้ 

(2)   เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น 
และเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(3)   ลงนามในเอกสารหรือแบบค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ รวมถึงมีอ านาจใน
การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

2. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 

3. ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ตอ้งไม่เขา้ขา่ยเป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาเสนอ
ขายจะไม่ต ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนัแต่
ไมเ่กินสบิหา้วนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

4. ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ขา้งตน้แลว้ ทนุช าระแลว้ของบริษัทในส่วนเพิ่ม
เท่ากับ 13.03% ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที่
บริษัทจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน 

5. ในกรณีที่มีเศษหุน้ที่เหลอืจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นีบ้ริษัทจะ
ด าเนินการปัดเศษหุน้ทิง้ทัง้จ านวน 

3.   ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิใน

การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที ่18 มีนาคม 2565 

4.   การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้ม)ี         
4.1 บรษัิทจะตอ้งจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันบัแตว่นัที่

ไดร้บัช าระเงินคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
4.2  บริษัทจะตอ้งด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ เพื่อใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
5.1  เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบรษัิทส าหรบัการลงทนุหรอืขยายธุรกิจใหท้นัตอ่ความตอ้งการและสภาวะการณ์ 
5.2 เพื่อความพรอ้มส าหรบัความตอ้งการใชเ้งินทนุหมนุเวียนที่อาจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจ 
5.3 เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมของบรษัิท 

ทัง้นี ้วตัถปุระสงคต์่าง ๆ  ที่กลา่วมาขา้งตน้ยงัมีความไมแ่นน่อน รวมถึงการใชเ้งินทนุดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ซึง่ขึน้อยู่
กบัความสามารถในการระดมทนุของบริษัท ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดและความจ าเป็นในแต่ละสถานการณต์่างๆ ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ้อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทจะตกลงและท ารายการใด ๆ ทางบริษัทก็จะปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบของทางกลต. 
และตลท. ที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั เช่น หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน รวมถึงหลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย ์เป็นตน้ 

6.  ประโยชนท์ี่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
(1)   ความคลอ่งตวั รวดเรว็ในการระดมทนุ  
(2) ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินการในการขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ได ้4-10 สปัดาห ์เนื่องจากไมต่อ้งจดัประชมุผูถื้อ

หุน้เพื่อขออนมุตัิเพิ่มทนุ 
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(3) ลดภาระคา่ใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิเพิ่มทนุทกุครัง้ที่ตอ้งการระดมทนุ 
(4) เพิ่มทางเลือกในการระดมทนุ 
 
 

7.  ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บรษัิทจะน าเงินทนุที่ไดไ้ปขยายการลงทนุในธุรกิจที่บรษัิทมีอยูเ่ดิมและการขยายไปสูธุ่รกิจอื่น ๆ  ที่ก่อใหเ้กิดการขยายฐานรายได้

ของการด าเนินธุรกิจ ทั้งยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนและช าระหนีเ้งินกู้ยืม ซึ่งจะท าให้บริษัทมีความสามารถในการสรา้งรายได้และ
ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้ และผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายไดแ้ละก าไรที่เพิ่มมาก
ขึน้ในดา้นของเงินปันผลและก าไรจากราคาหุน้ของบรษัิทที่เพิ่มขึน้ตามผลประกอบการ 

8.   รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 -ไมม่ี-        

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2565 วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2565 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2565 
วนัที่ 18 มีนาคม 2565 

3 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 วนัที่ 25 เมษายน 2565 
4 จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที่ไดร้บั

ช าระเงินคา่หุน้ครบ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

ลงลายมือช่ือ          กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

        (ดร. ตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ)์ (นางสาวสภุาภรณ ์ฤกษ์พิทกัษ์พาณิช) 

 

 


