สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สรุปรายละเอียดเบืองต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทีจะซือ่ หุ้นสามัญของ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จากัด (มหาชน)
1.

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ประเภทและชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ ของบริษัทครัง้ ที่ 1 ( ใบสาคัญ แสดง
สิทธิIP-W1 ) ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหุน้ และเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมที่มีการจองซือ้ และชาระเงินค่า จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ มทุนที่ บริษัทเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering)

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

ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย

จานวนหุ้นทีจัดสรรไว้เพือ่ รองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 19,226,640 หุน้ ( มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ) หรือ
เท่ากับร้อยละ 6.45 ของจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0.00 บาท

อัตราการใช้สิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ
วันทีออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญของบริษัทได้ 1
หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิจากการคานวณ (หากมี) ให้
ปัดเศษนัน้ ทิง้
25 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขปรับสิทธิ
หลังจากวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วสาหรับหุน้ เพิ่มทุน ขายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะพิจารณา
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1/2564ครัง้ ที่แต่ไม่เกิน1ปี นับจากได้รบั มติจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้แก่ถือหุน้ เดิมที่มีการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ ของบริษัทที่
เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตามสัดส่วน(Rights Offering) และ
จองเกินสิทธิ (Oversubscribe) ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญ เพิ่มทุนที่จองซือ้
และชาระค่าหุน้ เพิ่มทุน ต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย ในกรณีทีเศษให้ปัด
ทิง้ ทัง้ จานวน
ทัง้ นี ้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รบั จัดสรรสิทธิ ในกรณีท่ีมี
เศษให้ปัดเศษทิง้ ทัง้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรร
ทัง้ หมด บริษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าว ซึ่ง
จะทาให้ใบสาคัญ แสดงสิทธิ คงเหลื อ เท่ากับใบสาคัญ แสดงสิทธิ ท่ีจัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
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อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ระเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้
ทุกๆวันทาการสุดท้ายของบริษัททุกๆไตรมาส ตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิ (“วันใช้ สิทธิ ”)และวันใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ายจะตรงกับวั นครบอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
ดังนัน้ หากวันใช้สิทธิหรือวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันหยุด ทาการของ
บริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันดังกล่าว
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการ ใช้สิทธิ หรือไม่ได้ใช้สิทธิสามารถสะสม
เพื่อนาไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครัง้ ต่อไปตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่
หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่
ไม่ถกู ใช้ จะถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป
ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ IP-W1 ซึ่ง ประสงค์จ ะใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญภายใน 5 วัน ก่อน
วันใช้สิทธิแต่ละครัง้
กรณีของวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ซึ่งประสงค์
จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซือ้
หุน้ สามัญ ภายในระยะเวลา15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
ในกรณีท่วี นั ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทให้เลื่อนวันดังกล่าว เป็ น
วันสุดท้าย ก่อนหน้าวันใช้สิทธิดงั กล่าว

การไม่ สามารถยกเลิก การแจ้งความจาเป็ น
ในการใช้สิทธิ

เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ ต่อไป

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้

บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง

สิทธิแปลงสภาพ

สิ ท ธิ นี ้เ ข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
เอ็ม เอ ไอ

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพือ่ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์

บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไข ในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามในข้อกาหนด
สิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ เป็ นเหตุการณ์ท่มี ีลกั ษณะตามที่
ก าหนดไว้ใ นข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนที่
ทจ 34/2551. เรื่องการ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอใบสาคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ออกใหม่ และหุน้ ที่ออกใหม่
ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดในท านองเดียวกัน เช่น
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทจากการรวม -

หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้
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เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพือ่ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์ (ต่อ)

หุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) เมื่ อ บริ ษั ท มี ก ารเสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพในราคาต่ า หรื อ ขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ผูถ้ ือหุน้
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราข้อกาหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ ทาให้ตอบแทนใดๆ
ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อตามใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยกว่าไป
กว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้
ให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิแทน

เงือนไขอื่นๆ

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประ
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ/หรื อ บุ ค คลอื่ นใดซึ่ ง ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 เพื่อให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(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 หลักฐาน การเปิ ดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และ
เอกสารอื่นๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และ
การน าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ และหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จากการใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ IP-W1 เข้า เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย น ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ 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

วัตถุประสงค์ของการออกใบสาคัญสิทธิและ
ประโยชน์ที่บ ริษัทฯ จะพึงได้รับ การจั ด สรร
หุ้นเพิม่ ทุนในครั้งนี้

บริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นเงิน
ลงทุนในโครงการที่สร้างผลกาไรให้แก่บริษัท ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมใน
อนาคตและชาระคืนเงินกูย้ ืมของบริษัท

ประโยชน์ ที ผู้ ถื อ หุ้ น จะพึ ง ได้ รั บ จากการ
เพิม่ ทุน

ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนาเงินทุน
ที่ได้รบั จากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสาคัญสิทธิไป
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ประโยชน์ ที ผู้ ถื อ หุ้ น จะพึ ง ได้ รั บ จากการ
เพิม่ ทุน (ต่อ)

2.

ใช้ข ยายธุร กิจหรือ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งความสามารถในการสร้าง
รายได้และความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึน้ และผู้ถือหุน้ ของบริษัท จะ
ได้รบั ผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทมีรายได้และกาไรที่เพิ่มมากขึน้
ในด้านของเงินปันผลและราคาหุน้ ของบริษัท

ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถอื หุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

2.1.

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้น (Control Dilution)
หากผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ด้ร ับ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ IP-W1 มี ก ารใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป็ น หุ้น สามัญ ครบตามจ านวนที่ ไ ด้ร ับ สิ ท ธิ จ ะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท(Control Dilution) แต่ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ และมีผูถ้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้ จานวน จะกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ บริษัทสูงสุด (Control Dilution)
ดังนี ้ (การคานวณผลกระทบด้านล่างนีอ้ ยู่ ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้ นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึง่ จะเกิดขึน้ ก่อนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และมีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว
ครบทัง้ จานวน)
=

จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
.
จานวนหุน้ ชาระแล้วหลังเสนอขาย RO + จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1

โดยที่
=

จานวนหุน้ ชาระแล้วหลังเสนอขาย RO = 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)

หากผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ด้ร ับ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ IP-W1 มี ก ารใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป็ น หุ้น สามัญ ครบตามจ านวนที่ ไ ด้ร ับ สิ ท ธิ จ ะไม่เกิด
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่ได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผถู้ ือหุน้
อื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้ จานวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ดังนี ้ (การคานวณผลกระทบด้านล่างนีอ้ ยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการ
เสนอขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุนเพื่ อ เสนายให้แ ก่ผู้ถื อ หุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อ หุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ ก่อ นการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1 และมีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทัง้ จานวน)
=
=

ราคาตลาดหลังการเสนอขายRO – ราคาตลาดหลังเสนอขายRO และการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1
ราคาตลาดหลังการเสนอขายRO
21.15 – 21.38
21.15
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=

ร้อยละ -1.103 (ไม่มีผลกระทบด้านราคา)

โดยที่

ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และ มีการแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ IP-W1

=
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้วก่อน RO)+ (ราคาเสนอขาย RO x จานวนหุน้ เสนอขาย RO) + เงินที่ได้รบั จากการแปลงสภาพ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ IP-W1 หารด้วย จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วก่อ น RO+จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO+ จานวนหุน้ ที่เกิดจากการ ใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ IP-W1
=

(21.19 x 288,399,591) + (20 x 9,613,320) + 480,666,000
288,399,591 + 9,613,320 + 19,226,640

=

21.38
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