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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
 

สรุปรายละเอียดเบืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจะซือ่หุ้นสามัญของ 
บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 

 
1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

ประเภทและชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 
 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัทครัง้ท่ี1 ( ใบส าคัญแสดง
สิทธิIP-W1 ) ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้และเปล่ียนมือได ้โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมท่ีมีการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีบริษัทเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วน (Rights Offering) 

จ านวนใบส า คัญแสดงสิ ท ธิ ออ ก และ             
เสนอขาย 

ไม่เกิน 19,226,640 หน่วย 

 

จ านวนหุ้นทจัีดสรรไว้เพือ่รองรับการใช้ 
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 19,226,640 หุน้ ( มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ) หรือ 
เทา่กบัรอ้ยละ 6.45  ของจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บาท 

อัตราการใช้สิทธิ 

 
 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 1 หน่วย  มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้1 
หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 
ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิจากการค านวณ (หากมี) ให ้
ปัดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธ ิ 25 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขปรบัสิทธิ 

วันทอีอกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 
 
 

หลงัจากวนัท่ีจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ส าหรบัหุน้เพิ่มทนุ ขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึ่งจะพิจารณา
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้1/2564ครัง้ท่ีแต่ไม่เกิน1ปี นบัจากไดร้บัมติจาก
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วธิีการจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดสรรใหแ้ก่ถือหุน้เดิมท่ีมีการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุน้ของบริษัทท่ี
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ตามสัดส่วน(Rights Offering) และ
จองเกินสิทธิ(Oversubscribe) ในอัตราส่วน 1 หุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีจองซือ้
และช าระคา่หุน้เพิ่มทนุ ตอ่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 หน่วย ในกรณีทีเศษใหปั้ด
ทิง้ทัง้จ  านวน  
ทัง้นี ้ภายหลงัการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีจะไดร้บัจดัสรรสิทธิ ในกรณีท่ีมี
เศษใหปั้ดเศษทิง้ทัง้  จ  านวนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรร
ทัง้หมด บริษัทจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ซึ่ง
จะท าใหใ้บส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือเท่ากับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
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อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้
ทกุๆวนัท าการสดุทา้ยของบริษัททกุๆไตรมาส ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ (“วันใช้สิทธิ”)และวันใช้สิทธิครัง้สุดทา้ยจะตรงกับวันครบอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธคิร้ังสุดท้าย”)   
ดงันัน้ หากวนัใชส้ิทธิหรือวนัใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ยตรงกับวันหยุดท าการของ
บรษิัทใหเ้ล่ือนวนัใชส้ิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้วนัดงักล่าว  
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการ ใชส้ิทธิ หรือไม่ไดใ้ชส้ิทธิสามารถสะสม
เพ่ือน าไปใชส้ิทธิไดใ้นวนัใชส้ิทธิครัง้ตอ่ไปตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ แต่
หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ี
ไม่ถกูใช ้จะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

ระเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ IP-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัภายใน 5 วนั ก่อน
วนัใชส้ิทธิแตล่ะครัง้ 

กรณีของวนัใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ซึ่งประสงค์
จะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญของบริษัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้
หุน้สามญั ภายในระยะเวลา15 วนั ก่อนวนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย 

ในกรณีท่ีวนัใชส้ิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัทใหเ้ล่ือนวนัดงักล่าว เป็น
วนัสดุทา้ย ก่อนหนา้วนัใชส้ิทธิดงักล่าว 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ าเป็น
ในการใช้สิทธ ิ
 

 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ไดแ้จง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ 

หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความ
จ านงในการใชส้ิทธิดงักล่าวได ้

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

บรษิัทจะย่ืนค าขอเพ่ือน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกั 
ทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอไอ ตอ่ไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทเีกิดจากการใช้ 
 

บรษิัทจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง 
 

สิทธิแปลงสภาพ 

 

สิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์           
เอ็ม เอ ไอ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพือ่รองรับการ 
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ์

 

 

 
 
 
 

บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อัตราการใชส้ิทธิ ตาม
เง่ือนไข ในการปรบัสิทธิ เม่ือมีเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งตามในขอ้ก าหนด
สิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่เป็นเหตกุารณท่ี์มีลกัษณะตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี        
ทจ 34/2551. เรื่องการ ขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุน้ออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเหตกุารณอ่ื์นใดในท านองเดียวกนั เช่น 
(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้ของบรษิัทจากการรวม - 
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เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพือ่รองรับการ 
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ์(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หุน้หรือแบง่แยกหุน้ 
(ข) เม่ือบรษิัทมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(ค) เ ม่ือบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่าหรื อขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า 
(ง) เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ผูถื้อหุน้ 
(จ) เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกว่าอตัราขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท  าใหต้อบแทนใดๆ 
ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเม่ือตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยกว่าไป
กวา่เดมิ 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้
ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

เงอืนไขอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประ
เจ้าหน้า ท่ีบริหารและ /หรือ  บุคคล อ่ืนใดซึ่ ง ได้รับการแต่งตั้ง จ าก
คณะกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ  ากดัเพียงอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ก าหนดและแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  IP-W1 
(2) เจรจา ตกลง เขา้ท  า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค  าขออนญุาต ค  า
ขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงกานผลการขาย และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  IP-
W1 ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ การย่ืน การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขอ
อนญุาต ค  าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และ
เอกสารอ่ืนๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 และ 
การน าใบส าคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  IP-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลัก        
ทรพัยฯ์ เอ็ม เอ ไอ และ 
(3)   ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกับการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 เพ่ือใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้
และการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วง 

วัตถุประสงคข์องการออกใบส าคัญสิทธิและ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการจัดสรร
หุ้นเพิม่ทุนในคร้ังนี ้

บรษิัทมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่าวเป็นเงิน
ลงทนุในโครงการท่ีสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษิัท ใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมใน
อนาคตและช าระคืนเงินกูยื้มของบรษิัท 

ประโยชน์ที ผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการ              
เพิม่ทุน 

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทน าเงินทุน
ท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามใบส าคญัสิทธิไป
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ประโยชน์ที ผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการ              
เพิม่ทุน (ต่อ) 
 
 

ใช้ขยายธุรกิจหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งความสามารถในการสรา้ง
รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึน้และผู้ถือหุน้ของบริษัทจะ
ไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีรายไดแ้ละก าไรท่ีเพิ่มมากขึน้
ในดา้นของเงินปันผลและราคาหุน้ของบรษิัท 

 
2. ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถอืหุ้นเดมิจากการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
2.1.   ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้น (Control Dilution) 

หากผู้ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ  IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจ านวนท่ีได้รับสิทธิจะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัท(Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ  IP-W1 ไม่ใชส้ิทธิ
แปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้อ่ืนใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ  านวน จะกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัทสูงสุด (Control Dilution) 
ดงันี ้(การค านวณผลกระทบดา้นล่างนีอ้ยู่ ภายใตส้มมติฐานว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ซึง่จะเกิดขึน้ก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 และมีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงักล่าว
ครบทัง้จ  านวน) 
 
=                    จ  านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1                                      . 
 จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขาย RO + จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
 
โดยท่ี จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขาย RO = จ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ ปัจจบุนั + จ านวนหุน้เสนอขาย RO 
= 288,399,591 + 9,613,320 = 298,012,911 
 
=               19,226,640               . 
    298,012,911 + 19,226,640 
 
= รอ้ยละ 6.06 
 
 
2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
 

หากผู้ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ  IP-W1 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจ านวนท่ีได้รับสิทธิจะไม่เกิด
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 ไม่ใชส้ิทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุน้
อ่ืนใชส้ิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ  านวน จะเกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ ดงันี ้(การค านวณผลกระทบดา้นล่างนีอ้ยู่ภายใตส้มมตฐิานว่าการ
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึน้ก่อนการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 และมีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิซือ้หุน้ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวครบทัง้จ  านวน) 
 
= ราคาตลาดหลงัการเสนอขายRO – ราคาตลาดหลงัเสนอขายRO และการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
     ราคาตลาดหลงัการเสนอขายRO 
= 21.15 – 21.38  
         21.15 
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= รอ้ยละ -1.103 (ไม่มีผลกระทบดา้นราคา) 
 
โดยท่ี ราคาตลาดหลงัเสนอขาย RO และ มีการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ IP-W1 
 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้ก่อน RO)+ (ราคาเสนอขาย RO x จ านวนหุน้เสนอขาย RO) + เงินท่ีไดร้บัจากการแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ IP-W1  หารดว้ย  จ านวนหุน้ท่ีช  าระแล้วก่อน RO+จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO+ จ านวนหุน้ท่ีเกิดจากการ ใช้สิทธิตาม
ใบส าคญั 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 
 
 


