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สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ 
บริษัท อนิเตอร ์ฟารม์า จาํกัด (มหาชน) 

ให้แก่บริษัท อนิโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จาํกดั ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจาํกดั 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ของบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จาํนวน 57,602,430.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 158,616,195 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 216,218,625.50 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 115,204,861 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรใหแ้ก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 74,510,000 หุน้ สาํรองเพิ่มไวส้าํหรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) จาํนวน 1,854,902 หุน้ และสาํรองสาํหรบัการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 
Mandate) จาํนวน 38,839,959 หุน้ ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ 

1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด ( Private Placement ) โดย
กาํหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชัดเจน ดังนี้ 

การเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด ( Private Placement) ตามที่ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ไดม้ีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 57,602,430.50 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 158,616,195 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจาํนวน 216,218,625.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจาํนวน 115,204,861 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด 
(Private Placement) ใหแ้ก่บรษัิท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จาํกดั (“INNOBIC LL”) จาํนวน 74,510,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 
20.00 ของจาํนวนหุน้ที่จดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษัทภายหลงัเพิ่มทนุ) ซึ่งหากภายหลงั INNOBIC LL ไดจ้องซือ้หุน้เพิ่ม
ทนุแลว้ โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษัิทก่อนและหลงัทาํรายการจะเป็นดงันี  ้
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ลาํดับ ก่อนทาํรายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565) หลังทาํรายการ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุน้ % รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุน้ % 
1 นายตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ ์   115,370,170  38.71 นายตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ ์     115,370,170  30.97 

2 นายพิรยิรชัต ์ภทัรกิตตเ์กษม     26,040,000  8.74 บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ 
จาํกดั 

      74,510,000  20.00 

3 น.ส.พิมพภ์ทัรา ศภุพชัรวงศ ์        9,570,000  3.21 นายพิรยิรชัต ์ภทัรกิตตเ์กษม       26,040,000  6.99 

4 นายวิทยา เทพนิมิตร        8,438,936  2.83 น.ส.พิมพภ์ทัรา ศภุพชัรวงศ ์         9,570,000  2.57 

5 นายธาํรงชยั เอกอมรวงศ ์         6,104,899  2.05 นายวิทยา เทพนิมิตร         8,438,936  2.27 

6 นายสมศกัดิ ์เจียรจรสัพงศ ์         6,020,000  2.02 นายธาํรงชยั เอกอมรวงศ ์         6,104,899  1.64 

7 กองทนุเปิด เค mid small cap         5,542,349  1.86 นายสมศกัดิ ์เจียรจรสัพงศ ์         6,020,000  1.62 

8 นายภาววิทย ์กลิ่นประทมุ         4,800,066  1.61 กองทนุเปิด เค mid small cap         5,542,349  1.49 

9 นายนคร หาญไกรวิไลย ์         4,080,000  1.37 นายภาววิทย ์กลิ่นประทมุ         4,800,066  1.29 

10 บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั         3,723,063  1.25 นายนคร หาญไกรวิไลย ์         4,080,000  1.10 

ทัง้นี ้ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงนี ้ทางคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็น
ว่า บคุคลดงักลา่วขา้งตน้เป็นผูล้งทนุท่ีมีศกัยภาพและสามารถลงทนุในบรษัิทไดจ้ริง เป็นบคุคลที่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัทัง้ทางดา้น
ศกัยภาพทางการเงินและศกัยภาพทางธุรกิจอย่างชดัเจน และยงัสามารถช่วยต่อยอดสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทไดอ้ีกดว้ย และ
ทางคณะกรรมการบริษัทยังไดพ้ิจารณาราคาในการเสนอขายเมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัทแลว้ 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
แก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ใหแ้ก่ INNOBIC LL โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวนไมเ่กิน 74,510,000 หุน้ (คิด
เป็นรอ้ยละ 20.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบรษัิทภายหลงัเพิ่มทนุ) มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา
เสนอขาย 14 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 1,043,140,000 บาท (INNOBIC LL จะจ่ายชาํระค่าหุน้เต็มจาํนวนในวนัจอง
ซือ้หุน้เพิ่มทุน) โดยราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ทางคณะกรรมการบริษัทไดใ้หท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) คือ บริษัท 
ดิสคพัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ไดป้ระเมินมลูคา่ยตุิธรรมหุน้ของบริษัทอยูท่ี่ช่วง 12.03-14.60 บาท เนื่องจากการใช้
ราคาตลาดที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) มีขอ้จาํกดัเรื่องในอดีตที่ผ่านมามีราคาซือ้ขาย
ค่อนขา้งมีช่วงที่กวา้ง จากสถิติการซือ้ขายหุน้ของบริษัทโดยไดร้บัขอ้มูลจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET SMART) จากวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พบว่ามีราคาสูงสุดอยู่ที่ 24.70 บาท และตํ่าสุดที่ 17.80 บาท มีราคาเฉลี่ยที่ 
21.17 บาท และมีปริมาณซือ้ขายค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกับหุน้ที่หมุนเวียนในตลาด (Free Float) โดยมีการซือ้ขายหุน้ต่อวัน
ประมาณ 0.70% ของปรมิาณหุน้ท่ีกระจายอยู ่(Free Float) รวมทัง้การออกและเสนอขายหุน้สามญัในคราวนีค้อ่นขา้งมีปริมาณ
หุน้ที่มีนัยสาํคัญ การนาํราคาตลาดในแต่ละวันมาอา้งอิง ทัง้ที่ราคาซือ้ขายก็มีความต่างของราคาซือ้ขายมากระดบัหนึ่งใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา และยงัมีปริมาณซือ้ขายที่นอ้ยมากอีกมาเป็นราคาอา้งอิงว่าเป็นมลูค่ายตุิธรรมของราคาหุน้ของบริษัท ทาํให้
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่า อาจจะไม่มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะสะทอ้นถึงมลูค่ายตุิธรรมที่แทจ้ริงของบริษัท รวมทัง้
ราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทไดป้ระเมินยงัสอดคลอ้งกบัราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ ทาง INNOBIC LL ไดว้่าจา้งให้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั ประเมินมลูค่ายตุิธรรมอีกดว้ย ดงันัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า น่าจะมีความ
เหมาะสมในการนาํราคาดงักลา่วมาเป็นที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขาย และราคาดงักลา่วเป็นราคาที่ตกลงและเจรจากัน
ระหวา่งบรษัิทกบั INNOBIC LL ภายใตเ้ง่ือนไขของความรว่มมือที่จะตอ่ยอดทางธุรกิจดว้ยกนั 

อนึ่ง การเข้าทําธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญของ INNOBIC LL ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนในครัง้นี ้โดย INNOBIC 
LL ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจะมีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ในราคาเสนอขาย 14 
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต ํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจาํกดั 
ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบริษัทกาํหนดสว่นลดรอ้ยละ 25.02 ของ
ราคาตลาด ซึง่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด จึงเขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมใ่นราคาที่ต ํ่ากวา่ราคาตลาดตามประกาศ 
ทจ. 72/2558 โดยจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ บริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จาํนวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจาํนวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น และการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว บริษัทจะตอ้งไดร้บั
อนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามที่กาํหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ดว้ย  

ทัง้นี ้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนัแต่ไมเ่กิน 15 วนัทาํการติดตอ่กนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอ
วาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ โดยที่ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของ
บรษัิทท่ีคาํนวณยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดตอ่กนั ระหวา่งวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565  ซึง่มีราคาเทา่กบั  
18.67 บาท ตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)  

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุน้ของบรษัิทก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิให ้
INNOBIC LL ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเริ่มทาํการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทดงักลา่วเริ่มทาํการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน INNOBIC LL จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถกูสั่งหา้มขายดงักลา่วไดใ้นจาํนวนรอ้ย
ละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดที่ถกูสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 



30 
 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคาํขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

นอกจากนี ้ภายหลงั INNOBIC LL ไดร้บัการจดัสรรหุน้แลว้ INNOBIC LL ซึ่งเป็นบคุคลในวงจาํกดัที่ไดร้บัการจัดสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุเทา่กบั 74,510,000 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 20 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัท ซึ่งจะไม่เป็นผลทาํให ้INNOBIC LL ขา้มจุดที่ตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทท่ีรอ้ย
ละ 25 และมีหนา้ที่ตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท ตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือ หลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกิจการลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม)  

ทัง้นี ้ธุรกรรมการซือ้หุน้สามัญของบริษัทดังกล่าว ทางบริษัทได้ดาํเนินการลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ลงวันที่ 7 
มิถุนายน 2565 เรียบรอ้ยแลว้ และจะดาํเนินการชาํระเงินราคาหุน้เพิ่มทุนใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2565 (ขึน้อยู่กบั
ความสมบรูณข์องเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุน้) โดยจะเป็นการชาํระราคาค่าหุน้เพิ่มทนุครัง้เดียวทัง้จาํนวนรวมทัง้
ทางบริษัทจะออกหุน้ทัง้หมดใหใ้นคราวเดียวเช่นกนั และภายหลงัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ
บรษัิท รวมทัง้อนมุตัิเรือ่งตา่ง ๆ ที่จาํเป็น และ/หรอืเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว   

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ INNOBIC LL นัน้ จะเกิดขึน้ตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุวใ้นสญัญา
ซือ้ขายหุน้ระหวา่งบรษัิทและ INNOBIC LL (“สญัญาซือ้ขายหุน้”) รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกรรมดงักลา่วเสรจ็สมบรูณ ์โดยสรุปสาระสาํคญัของสญัญาซือ้ขายหุน้สามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

 
1. วนัเดือนปีที่คาดวา่จะเกิดรายการ ภายในเดือนกนัยายน 2565 
2. ช่ือคูส่ญัญา 1. บริษัทผูเ้สนอขายหุน้ : บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จาํกัด (มหาชน)  

(“บรษัิท”) 
2. นกัลงทนุ :  INNOBIC LL HOLDING CO.,LTD   

3. หุน้และจาํนวนหุน้ท่ีออกเสนอขายรวมทัง้
ราคาทีเ่สนอขาย 

เสนอขายหุน้เพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 74,510,000 หุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 14 บาท รวมเป็นเงิน 1,043.14 ลา้นบาท 

4. เง่ือนไขบงัคบัก่อน 1. Representation and Warranty ถูก ต้อ ง  ณ  วัน ปิด ธุ รกรรม 

(Closing) 
2.  การได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวาระที่

เก่ียวข้องกับการออกหุน้เพิ่มทุนแบบ Private Placement (PP) 
รวมถึงการไดร้บัอนุญาตจาก กลต. ใหด้าํเนินการเสนอขายหุน้
แบบ PP แก่ผูล้งทนุ 

3. ณ วนัทาํสญัญาซือ้ขายหุน้ ใหท้างบรษัิทเพิ่มจาํนวนกรรมการจาก
เดิม 7 คน เป็น 10 คน ซึ่งภายหลงัการเขา้ซือ้หุน้แลว้ ตวัแทนของ
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กลุ่ม INNOBIC LL ก็จะเข้ามาเป็นกรรมการจาํนวน 2 ท่านใน
จาํนวน 10 ทา่น เพื่อใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้ 

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญต่อกิจการของบริษัท 
(Material Adverse Change) 

5.  ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตที่เ ก่ียวเนื่องกับการ
ประกอบกิจการ และการไดร้บั consent/waiver จากธนาคารที่
เก่ียวขอ้ง ปัจจุบันทางบริษัทกาํลงัดาํเนินการขอ Consent จาก
ทางธนาคารอยู ่

5. เหตขุองการเลกิสญัญา 1. เป็นการตกลงของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายที่จะเลกิสญัญา 
2. ถ้าเ ง่ือนไขบังคับก่อนไม่สามารถดําเนินการให้ถูกต้องตาม

กฎหมายหรอืการใชส้ทิธิยกเลกิตามขอ้ 6 (3) 
3. การปิดธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใน

เดือนตลุาคม 2565  
4. คาํรบัรองของฝ่ายใดฝายหนึง่ไมต่รงกบัความเป็นจรงิ 

6.    คาํรบัรองและรบัประกนั ( Representation  
&Warranties) 

1. บรษัิทใหค้าํรบัรองวา่ ขอ้มลูที่บรษัิทใหค้าํรบัรองเป็นความจรงิ ไม่
บิดเบือน ตามสญัญาซือ้ขายหุน้และยงัคงเป็นจริงจนกระทั่งวัน
ปิดธุรกรรม (วนัจ่ายเงินคา่หุน้) 

2. บรษัิทรบัทราบการเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ของนกัลงทนุ 

3. ก่อนการซือ้ขายหุ้นหากเกิดเหตุการณ์ที่เริ่มมีนัยสาํคัญและมี
ความสาํคญักับบริษัทหรือกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นสาเหตุใหค้าํรบัรอง
อาจไม่เป็นจริง ทางบริษัทจะตอ้งมีหนงัสือแจง้ใหน้กัลงทุนทราบ
โดยไมช่กัชา้ 

4. หากบริษัทไดม้ีหนงัสือแจง้ตามขอ้ 3 ทางนกัลงทนุอาจเลือกที่จะ
เลกิสญัญาซือ้ขายหุน้ไดใ้นทนัที 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการมอบอาํนาจให้ 
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัท 
หรือ ผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการ
ดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการดาํเนินการดงันี  ้

(1) การกาํหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ วนัเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และวิธีการชาํระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ (โดยอาจพิจารณากาํหนดช่วงเวลาการ จดัสรรและจองซือ้เป็นคราว
เดียวหรอืหลายคราว) รวมทัง้ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ
การดแูลการจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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(2) การลงนาม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคาํขออนญุาตต่าง ๆ และ 
หลกัฐานที่จาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย จดัสรร จองซือ้ และสง่มอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นคาํขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่กระทรวงพาณิชย ์สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนว่ยงานราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอาํนาจในการ
ดาํเนินการอื่นใดอนัจาํเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออกและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ INNOBIC LL ซึ่งเป็น
บคุคลในวงจาํกดัของบรษัิทสาํเรจ็ลลุว่งไปได ้

(3) ในกรณีที่การจดัสรรภายในระยะเวลาเกินกว่าสามเดือนนบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ มติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กาํหนดราคาเสนอขาย
ตามราคาตลาดได ้โดยราคาดงักลา่วเป็นราคาที่ดีทีส่ดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุภายในระยะเวลา 12 
เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ในกรณีที่กาํหนด
ราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน กาํหนดใหบ้รษัิทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ แตต่อ้งไมเ่กิน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่หรอืบรษัิทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 12 เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ หากผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เมื่อพน้ระยะเวลา 
3 เดือนดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกาํหนดราคาเสนอขายตามราคา
ตลาดไดต้ามขอ้ 15 (2) 

1.2. วิธีการกําหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด               
( Private Placement ) โดยกาํหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชัดเจน 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ใหแ้ก่ INNOBIC LL โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวนไม่
เกิน 74,510,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบรษัิทภายหลงัเพิ่มทนุ) มลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 14 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 1,043,140,000 บาท โดยราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่
ทางคณะกรรมการบริษัทไดใ้หท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) คือ บริษัท ดิสคัพเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จาํกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินท่ีผา่นความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดป้ระเมินมลูคา่ยตุิธรรมหุน้ของบรษัิทอยูท่ี่ช่วง 12.03-14.60 บาท ซึง่ทาง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า น่าจะมีความเหมาะสมในการนาํราคาดงักลา่วมาเป็นที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขาย ซึ่งมลูคา่
ยตุิธรรมที่ไดส้อดคลอ้งกบัการประเมินมลูค่ายตุิธรรมหุน้ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย การบญัชี จาํกดั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาทางการ
เงินของ INNOBIC LL รวมทัง้ ราคาดงักลา่วเป็นราคาที่ตกลงและเจรจากนัระหว่างบริษัทกบั INNOBIC LL ภายใตเ้ง่ือนไขของ
ความรว่มมือที่จะตอ่ยอดทางธุรกิจดว้ย ซึง่สามารถสรุปการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของบรษัิทตามวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงิน
สด (Discounted Cash Flow Approach) ไดด้งันี ้

ในการประเมินมูลค่าบริษัทไดจ้ัดทาํประมาณการทางการเงินของบริษัทและจัดทาํประมาณการทางการเงินของ
บริษัท ดรกั แคร ์จาํกดั (“DRUG CARE”) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท อินเตอร ์ฟารม์าซี จาํกดั (บริษัทย่อยของบริษัท) เขา้ลงทนุใน
สดัสว่นรอ้ยละ 88.67 ของทนุที่ชาํระแลว้ ซึ่งจดัทาํประมาณการเป็นระยะเวลา 6 ปี (ปี 2565 – 2570) โดยบริษัทเขา้ลงทนุและ
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จะเริม่รบัรูร้ายไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2565 และนาํผลรวมของมลูคา่ยตุิธรรมทัง้สองบรษัิทมาพิจารณาเป็นมลูคา่ยตุิธรรมของ
บรษัิทภายหลงัการซือ้กิจการ 

 
1. สมมติฐานท่ีสาํคญัของประมาณการทางการเงินของบรษัิท 

หวัขอ้ รายละเอียด 
รายไดจ้ากการขาย - รายไดข้องบรษัิท มีรายไดจ้ากผลิตภณัฑส์ขุภาพสาํหรบัมนษุย ์โดยในปี 2565 กาํหนดอา้งอิงจากงวด 3 เดือนปี 

2565 และคาํนวณเต็มปี เพื่อเป็นฐานในการประมาณการ เพราะมีแนวโนม้เติบโตตอ่เน่ืองถึงไตรมาสที่ 1/2565 
และกาํหนดใหมี้อัตราการเติบโตรอ้ยละ 10.00 ต่อปี อา้งอิงจากอัตราการเติบโตในงวด 3 เดือนปี 2565 และ
เป็นไปตามแผนธุรกิจของบรษัิท 

- รายไดข้องบริษัท ในส่วนของรายไดจ้ากผลิตภัณฑส์ุขภาพสัตว ์กาํหนดอา้งอิงจากค่าเฉลี่ยปี 2563 – 2564 
เพื่อใหมี้สัดส่วนรายไดใ้กลเ้คียงกับในอดีต  ตามการคาดการณข์องบริษัท เน่ืองจากในงวด 3 เดือนปี 2565 มี
รายไดล้ดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2564 จึงใชค้่าเฉลี่ยในการประมาณการ และมีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 10.00 
ตอ่ปี อา้งอิงจากอตัราการเติบโตในงวด 3 เดือนปี 2565 

- กาํหนดใหมี้รายไดจ้ากในกลุม่ของเครอืบรษัิท (IV, IPN, MP)  ปี 2565 อา้งอิงจากงวด 3 เดือนปี 2565 เน่ืองจาก
มีการเติบโตตามแผนอย่างต่อเน่ือง และกาํหนดใหมี้อัตราการเติบโตเท่ากับรอ้ยละ 5.00 ต่อปี  (อา้งอิงจาก
ศนูยว์ิจยักสิกรไทย อตุสาหกรรมยา ปี 2565 (ปีที่ 28 ฉบบัที่ 3304 วนัที่ 31 มกราคม 2565))  

ตน้ทนุขาย - กาํหนดอา้งอิงจากสัดส่วนตน้ทุนต่อรายได ้โดยอา้งอิงจากค่าเฉลี่ยปี 2562 – งวด 3 เดือนปี 2565 เน่ืองจาก
ขอ้มลูในอดีตอยูใ่นชว่งที่ใกลเ้คียงกนั  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย - เงินเดือนและคา่ใชจ้่ายพนักงาน กาํหนดอา้งอิงจากงวด 3 เดือนปี 2565 เน่ืองจากเป็นขอ้มลูลา่สดุซึ่งมีการปรบั
ฐานเงินเดือนทกุปีตามนโยบายบรษัิท และมีอตัราเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายบรษัิท 

- คา่สินคา้ตวัอยา่ง คา่คอมมิชชั่น และคา่ใชจ้า่ยในการกระจายสินคา้ กาํหนดอา้งอิงจากสดัสว่นของคา่ใชจ้่ายต่อ
รายได ้โดยอา้งอิงจากคา่เฉลี่ยปี 2562 – งวด 3 เดือนปี 2565 เน่ืองจากขอ้มลูในอดีตอยูใ่นชว่งที่ใกลเ้คียงกนั  

- ค่าใชจ้่ายในการขายอ่ืนๆ (เช่น ค่าสื่อโฆษณา ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย ค่ารบัรอง ค่าที่ปรึกษาการขายและ
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ) ค่าใชจ้่ายในปี 2565 กาํหนดอา้งอิงจากงวด 3 เดือนปี 2565 เน่ืองจากเป็นขอ้มลูล่าสุด และ
กาํหนดใหมี้อัตราเติบโตเท่ากับรอ้ยละ 0.56 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉลี่ย 5 ปี (ที่มา: ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) ตลอดระยะเวลาประมาณการตามหลกั Conservative  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร - เงินเดือนและคา่ใชจ้่ายพนักงาน กาํหนดอา้งอิงจากงวด 3 เดือนปี 2565 เน่ืองจากเป็นขอ้มลูลา่สดุซึ่งมีการปรบั
ฐานเงินเดือนทกุปีตามนโยบายบรษัิท และมีอตัราเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายบรษัิท 

- คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอ่ืนๆ (คา่สาธารณปูโภค คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบั IT คา่ตรวจสอบบญัชี คา่เครือ่งเขียนและวสัดุ
สิน้เปลือง) ในปี 2565 กาํหนดอา้งอิงจากงวด 3 เดือนปี 2565 เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที่คงที่และเป็นขอ้มลูลา่สดุ 
และกาํหนดใหมี้อตัราเติบโตเทา่กับรอ้ยละ 0.56 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉลี่ย 5 ปี (ที่มา: ธนาคารแหง่
ประเทศไทย) ตลอดระยะเวลาประมาณการตามหลกั Conservative 

อตัราคิดลด (Discount Rate) อยูร่ะหวา่ง 7.50 – 7.88 ตอ่ปี 
มลูคา่บรษัิท 
(ก่อนรวม DRUG CARE) 

3,377.23 – 4,054.98 ลา้นบาท หรอืเทา่กบั 11.33 – 13.61 บาทตอ่หุน้ 
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2. สมมติฐานท่ีสาํคญัของประมาณการทางการเงินของ DRUG CARE บรษัิทเริม่รบัรูร้ายไดต้ัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2565 
หวัขอ้ รายละเอียด 

รายได ้ รายไดจ้ากการขาย 
- ปี 2565 กาํหนดอา้งอิงจากค่าเฉลี่ยปี 2561 - 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทเห็นวา่เป็นสถานการณด์าํเนินธุรกิจปกติ 

โดยไม่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 (ปี 2563 – 2564 บริษัท มีรายไดล้ดลงจากผลกระทบของ COVID-19 
เน่ืองจากสาขาทัง้หมดอยู่ในหา้งสรรพสินคา้) โดยในปี 2565 บริษัทคาดว่าจะกลบัเขา้สู่สถานการณป์กติ และ
กาํหนดใหมี้อตัราการเติบโตเทา่กับรอ้ยละ 5.00 ต่อปี  (อา้งอิงจากศนูยว์ิจยักสิกรไทย อตุสาหกรรมยา ปี 2565 
(ปีที่ 28 ฉบบัที่ 3304 วนัที่ 31 มกราคม 2565)  

- สาขาที่เปิดในปี 2563 กาํหนดใหปี้ 2565 กาํหนดอา้งอิงจากปี 2564 เน่ืองจากพึ่งเปิดใหบ้ริการจึงไม่มีขอ้มลูใน
อดีตปี 2561 – 2562 และกาํหนดใหมี้อตัราการเติบโตเทา่กบัรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี  

- นอกจากนี ้สมมติฐานกาํหนดใหไ้มมี่การเพิ่มสาขาในชว่งประมาณการ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
- ประกอบดว้ย รายไดค้่าโฆษณา และรายไดจ้ากการสง่เสริมการขาย (ซึ่งไม่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 จึง

กาํหนดใหใ้ชข้อ้มลูลา่สดุ ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 4.00 ของรายไดจ้าการขาย) โดยกาํหนดใหปี้ 2565 
กาํหนดอา้งอิงจากปี 2564 และคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ตน้ทนุขาย - กาํหนดใหปี้ 2565 กาํหนดอา้งอิงจากค่าเฉลี่ยปี 2561 – 2562 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ โดยคาํนวณ
ตน้ทนุตอ่รายไดจ้ากการขายและบรกิารของแตส่าขา ซึง่เป็นชว่งที่บรษัิทดาํเนินธุรกิจปกติ โดยไมไ่ดร้บัผลกระทบ
จาก COVID-19  

- สาขาที่เปิดในปี 2563 กาํหนดใหปี้ 2565 กาํหนดอา้งอิงจากปี 2564 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ โดย
คาํนวณตน้ทนุต่อรายไดจ้ากการขายและบริการของแต่สาขา เน่ืองจากพึ่งเปิดใหบ้ริการจึงไม่มีขอ้มลูในปีก่อน
หนา้ 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย - เงินเดือนและค่าใชจ้่ายพนักงาน ในปี 2565 กาํหนดอา้งอิงจากค่าเฉลี่ยปี 2562 – 2563 เน่ืองจากเป็นปีที่มีการ
จ่ายเงินเดือนปกติ โดยบริษัทเริ่มมีการลดจาํนวนพนักงานในปี 2564 จึงกาํหนดใชค้่าเฉลี่ย และมีอตัราเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายบรษัิท 

- คา่ใชจ้า่ยในการขายอ่ืนๆ เชน่ คา่สง่เสรมิการขาย ในปี 2565 กาํหนดอา้งอิงจากคา่เฉลี่ยปี 2562 – 2563 ซึง่เป็น
ปีที่มีค่าใชจ้่ายดงักล่าวใกลเ้คียงปกติ โดยในปี 2564 มีการปรบัลดค่าใชจ้่ายดงักล่าวอย่างมาก เพื่อปรบัตวัให้
เขา้กับสถานการณ ์COVID-19 เน่ืองจากปี 2565 มองว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ และกาํหนดใหมี้อัตราเติบโต
เทา่กบัรอ้ยละ 0.56 ตอ่ปี 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร - เงินเดือนและค่าใชจ้่ายพนักงาน ในปี 2565 กาํหนดอา้งอิงจากค่าเฉลี่ยปี 2562 - 2563 เน่ืองจากเป็นปีที่มีการ
จ่ายเงินเดือนปกติ โดยบริษัทเริ่มมีการลดจาํนวนพนกังานในปี 2564  จึงกาํหนดใชค้่าเฉลี่ย และมีอตัราเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายบรษัิท 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารอ่ืนๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมทั่วไป และค่าผูส้อบบัญชี   ซึ่งในปี 2565 
กาํหนดอา้งอิงจากคา่เฉลี่ยปี 2562 - 2563 ซึง่เป็นปีที่มีคา่ใชจ้่ายดงักล่าวใกลเ้คียงปกติ เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้่าย
ที่คงที่ และกาํหนดใหมี้อตัราเติบโตเทา่กบัรอ้ยละ 0.56 ตอ่ปี  

อตัราคิดลด (Discount Rate) 8.00 ตอ่ปี 
มลูคา่บรษัิท  477.39 – 574.38 ลา้นบาท 
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นอกจากนี ้เนื่องจากบรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุใน DRUG CARE ผา่นบรษัิท อินเตอร ์ฟารม์าซ ีจาํกดั (บรษัิทยอ่ยของบรษัิท) 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 88.67 ของทนุที่ชาํระแลว้ โดยบรษัิทเขา้ลงทนุและจะเริม่รบัรูร้ายไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2565 โดยมีมลูคา่

การเขา้ลงทนุเทา่กบั 311.00 ลา้นบาท และมีการจ่ายมดัจาํแลว้จาํนวน 96.57 ลา้นบาท ดงันัน้ คงเหลอืคา้งชาํระเทา่กบั 214.43 

ลา้นบาท ดงันัน้ มลูคา่ของบรษัิทภายหลงัการเขา้ลงทนุใน DRUG CARE สามารถคาํนวณไดด้งันี ้

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

มลูคา่บรษัิท  3,377.23 – 4,054.98 

บวก มลูคา่บรษัิท DRUG CARE 

(ตามสดัสว่นรอ้ยละ 88.67 ของทนุที่ชาํระแลว้) 
423.30 – 509.30 

หกั  ราคาซือ้ขายที่คา้งชาํระแกผู่ถื้อหุน้เดิมของ DRUG CARE (ผูข้าย)  (214.43) 

รวม มูลค่าบริษัท  3,586.10 – 4,349.86 

       มูลค่าหุน้ (บาทต่อหุน้) 12.03 – 14.60 

 
ดงันัน้ จะไดม้ลูคา่ของบรษัิทอยูร่ะหวา่ง 3,586.10 – 4,349.86 ลา้นบาท หรอืเทา่กบั 12.03 – 14.60 บาท ตอ่หุน้  

 
ขอ้มลูเพิ่มเติมงบการเงินของ DRUG CARE 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2563 2564 

สินทรพัย ์    
  สินทรพัยห์มนุเวียน 158.46 114.35 101.67 
  สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 62.72 46.88 38.47 
รวมสินทรัพย ์ 221.17 161.24 140.14 
หนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้    
  หนีส้ินหมนุเวียน 116.10 95.53 88.74 
  หนีส้ินไมห่มนุเวียน 17.81 9.20 8.99 
รวมหนี้สิน 133.91 104.74 97.74 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 87.27 56.50 42.41 

 

งบกาํไรขาดทนุ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2563 2564 

รายได ้    
  รายไดจ้ากการขาย 545.97 405.48 351.97 
  รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 26.15 19.78 13.32 
  รายไดอ่ื้น 5.98 3.18 5.98 
รวมรายได้ 578.11 428.44 371.27 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2563 2564 
คา่ใชจ้า่ย    
  ตน้ทนุขาย 383.25 283.47 242.46 
  คา่ใชจ้า่ยในการขาย 166.61 131.88 106.56 
  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 43.75 42.98 36.27 
รวมค่าใช้จ่าย 593.61 458.33 385.30 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (15.50) (29.88) (14.03) 
ตน้ทนุทางการเงิน 0.83 0.88 0.07 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (16.33) (30.77) (14.09) 
คา่ใชจ้า่ยทางภาษีเงินได ้ - - - 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (16.33) (30.77) (14.09) 

 

1.3 ประเภทผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
โดยกาํหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชัดเจน 

บรษัิทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลดงันี ้ 

(1) รายละเอียดของช่ือและขอ้มลูของบคุคลในวงจาํกดัที่จะไดร้บัการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือบรษัิท บรษัิท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จาํกดั 
ที่ตัง้บรษัิท 555/6 อาคารเอนเนอรย์ี่คอมเพลก็ซเ์อฟ ชัน้ท่ี 2 ถนน

วิภาวดีรงัสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ การลงทนุในบรษัิทท่ีดาํเนินธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ

เพื่อรองรบัการลงทนุในธุรกิจตา่ง ๆ 
ประเทศที่จดัตัง้ ไทย 
วนัจดทะเบียนบรษัิท 22 ธนัวาคม 2563 
รายช่ือคณะกรรมการ 1. นางสาวภทัรนิทร ์ทรพัยไ์สวผล 

2. นายสพุรชยั สงิหก์ลุ 
ลกัษณะความสมัพนัธก์บับรษัิท ไมม่ี 

 
(2) ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ INNOBIC LL ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 
2565 

1. บรษัิท อินโนบิก (เอเซีย) จาํกดั (รอ้ยละ 100) 
2.  นายรฐักร กมัปนาทแสนยากร 
3.  นายณฐั อธิวิทวสั 
4.  นางสาวภทัรนิทร ์ทรพัยไ์สวผล 
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สรุปโครงสร้างการถอืหุน้ของนักลงทุนเพิ่มเติม ดงันี้   

 
 
ในส่วนโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่ม PTT ที่ถือหุน้ในบริษัท Lotus Pharmaceutical ทาง INNOBIC ASIA ถือหุน้ใน Lotus 
Pharmaceutical ผ่านบริษัทย่อยทางออ้มในสดัส่วน 30.60% เมื่อรวมกับที่ถือหุน้ผ่าน INNOBIC LL อีก 6.66% ทาํใหก้ลุ่ม 
PTT ถือหุน้ในบรษัิท Lotus Pharmaceutical เทา่กบั 37.26%  
 
ทัง้นี ้กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของ INNOBIC LL มิไดม้ีความสมัพนัธ์ใด ๆ กับบริษัท หรือ (1) กรรมการและผูบ้ริหารของ
บรษัิท (2) ผูม้ีอาํนาจควบคมุ (3) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท หรอื (4) บรษัิทอื่นที่มีบคุคลตาม (1) (2) หรอื (3) เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือเป็นผูม้ีอาํนาจควบคุม รวมทัง้ภายหลงัจากการเขา้ทาํรายการซือ้หุน้แลว้ จะไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของ INNOBIC LL เขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท แต่ INNOBIC LL จะแต่งตัง้
บคุคลอื่นเขา้มาดาํรงตาํแหนง่กรรมการภายหลงัการเขา้ถือหุน้แลว้โดยเป็นการแตง่ตัง้กรรมการตามสดัสว่นการถือหุน้จาํนวน 2 
ท่าน จากจาํนวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน โดยกรรมการหนึง่ในจาํนวนสองท่าน จะดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการบรหิาร 1 ท่าน 
จากจาํนวนกรรมการบริหาร 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้และเป็นกรรมการที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของ
บริษัทในแต่ละวนั (Day to Day Operation)  ซึ่งไม่ไดเ้ขา้ข่ายนิยามของบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวกนั พ.ศ.  2546 คือ นิติบคุคล
ใดๆที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือมีผูม้ีอาํนาจควบคมุดงัตอ่ไปนีข้องบริษัทจดทะเบียนหรือบรษัิทย่อย (ก) ผูบ้ริหาร (ข) ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ (ค) ผูม้ีอาํนาจควบคมุ (ง) บคุคลที่ได้รบัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ (จ) ผูท้ี่เก่ียวขอ้งและญาติสนิท
ของบคุคลในขอ้ (ก) ถึง (ง) ดงันัน้ INNOBIC LL ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียน
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ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั”) 
 
2. วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิ 

วตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุในภาพรวมเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุสาํหรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทย่อยในอนาคต และ/หรือ
ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบรษัิทและ/หรอืธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสรา้งผลตอบแทนที่นา่พอใจ
ใหแ้ก่บริษัทไดใ้นอนาคต รวมทัง้นาํไปชาํระหนีแ้ละใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนใหก้บับริษัท ซึ่งโครงการในอนาคตดงักล่าวทาง
บรษัิทคาดวา่จะนาํมาซึง่รายไดท้ี่เพิ่มขึน้และสง่ผลใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษัิทปรบัตวัดีขึน้ อนัเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท
และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยทางบริษัทขอสรุปวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง จาํนวนประมาณ 1,043.14 ลา้นบาทเบือ้งตน้  

โดยมีรายละเอียดโครงการท่ีคาดวา่จะนาํเงินเพิ่มทนุไปใช ้ดงันี ้

1.1 ขยายกิจการไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัทซึ่งเก่ียวเนื่องกบัสขุภาพ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล รา้น
ขายยาส่ง โรงงานสมุนไพร Tele-pharmacy Telemedicine  ประมาณ 500 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของการ
ลงทุนแต่ละโครงการสามารถสรุปความเสี่ยงและผลกระทบแต่ละโครงการกรณีที่การดาํเนินการไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ ไดด้งันี ้

1.1.1  โครงการธุรกิจโรงพยาบาล ในธุรกิจดงักลา่วนี ้เปา้หมายของทางบรษัิททีจ่ะเขา้ดาํเนินการ คือ การเขา้ซือ้หุน้
ในบริษัทที่ประกอบกิจการโรงพยาบาลอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั ซึ่งจะทาํใหบ้ริษัทสามารถเขา้ดาํเนินการและรบัรู ้
รายไดใ้นทนัที ซึง่ในการลงทนุในธุรกิจดงักลา่วก็จะมีปัจจยัความเสีย่งดงันี  ้

1. สภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม 
จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงทาํให้ความสามารถและกาํลงัซือ้ของประชาชนลดน้อยลง ซึ่งอาจ
กระทบตอ่จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารและทาํใหส้ภาพการแขง่ขนัระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนรุนแรงขึน้  

2. ความเสีย่งดา้นการดาํเนินงาน 
2.1 ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย ์

เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลจาํเป็นที่ตอ้งมีบคุลากรในฝ่ายต่าง ๆ ที่มีความรู ้ความสามารถ และ
ความชาํนาญเป็นพิเศษ ทัง้แพทย์ พยาบาล เภสชักร และเจ้าหนา้ที่เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งมีความ
เป็นไปไดท้ี่จะขาดแคลนบคุลากรในดา้นดงักลา่ว  

2.2 ความเสีย่งจากการถกูฟ้องรอ้ง 
เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตและสขุภาพของผูป่้วย ดงันัน้ หากผูป่้วย
หรือผูใ้ชบ้ริการไม่พอใจต่อผลการรกัษาของโรงพยาบาล อาจมีการฟ้องรอ้งเพื่อใหโ้รงพยาบาล
รบัผิดชอบชดใชค้า่เสยีหายได ้และกระทบตอ่ช่ือเสยีงและความเช่ือมั่นของผูป่้วยที่มีตอ่บรษัิท  
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2.3 ความเสีย่งดา้นการลงทนุและดา้นการเงิน 
ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัระหว่างโรงพยาบาลในปัจจุบัน ทาํให้โรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งมีการ
ปรบัปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้ การปรบัปรุงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ใหม้ี
ความทันสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในระดบัที่ใกลเ้คียงกัน ทัง้นี  ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบ้รกิาร การสรา้งภาพพจนใ์หโ้ดดเดน่กวา่คูแ่ขง่ขนัรายอื่น และเพื่อรกัษาหรอืขยายสว่นแบง่ทาง
การตลาด ขณะเดียวกันการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวมักมีมูลค่าที่
คอ่นขา้งสงู ซึง่อาจทาํใหโ้รงพยาบาลตอ้งประเมินความคุม้คา่ตอ่การลงทนุ ดงันัน้ หากผูใ้ชบ้รกิาร
มีปริมาณนอ้ยที่ไม่เพียงพอตอ่การลงทนุและทาํใหโ้รงพยาบาลตดัสินใจที่จะไม่ลงทนุ ผูใ้ชบ้ริการ
อาจใชบ้รกิารของโรงพยาบาลอื่นแทน  

ผลกระทบหากการดาํเนินการไมเ่ป็นไปตามประมาณการ 

การลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในธุรกิจเป้าหมายที่ทางบริษัทมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ ซึ่งทาง
บริษัทไดต้ระหนกัถึงการกระจายความเสี่ยงไปยงัหลายธุรกิจ ดงันัน้ เป้าหมายในการลงทุนคงไม่เกินกว่า 
150-200 ลา้นบาท หรือ 20% ของเงินเพิ่มทนุ และหากจะพิจารณาจากผลกระทบสว่นผูถื้อหุน้ภายหลงัเพิ่ม
ทนุก็จะกระทบประมาณ 10.90% ของสว่นผูถื้อหุน้ภายหลงัเพิ่มทนุแลว้ ดงันัน้ หากภายหลงัเขา้ซือ้ธุรกิจแลว้ 
ธุรกิจเกิดไม่ประสบความสาํเร็จเลยหรือขาดทุนมากที่สุดก็จะมีผลกระทบส่วนผูถื้อหุน้มากที่สุดไม่เกิน 
10.90% ของสว่นผูถื้อหุน้ภายหลงัเพิ่มทนุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในการลงทนุโอกาสที่ธุรกิจที่บรษัิทลงทนุแลว้ไม่
ประสบความสาํเรจ็หรือลม้เหลวเลยคงเป็นไปไดย้าก เนื่องจากก่อนการลงทนุทางบรษัิทคงพิจารณาผลการ
ดาํเนินงานที่ผ่านมา รวมทัง้การเขา้ตรวจสอบกิจการในดา้นต่างๆ ที่สาํคญัคือบริษัทจะต้องลงทนุในมลูค่า
ยตุิธรรมที่สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงาน ดงันัน้ หากการลงทนุผลการดาํเนินงานไมเ่ป็นไปตามประมาณการก็
คงไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญักบัฐานะทางการเงินของบรษัิท 

1.1.2  ธุรกิจรา้นขายยาสง่ เนื่องจากที่ผา่นมาทางบรษัิทไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิท Drug Care ซึง่เป็นธุรกิจรา้นขายยาที่
ขายใหก้บัผูบ้ริโภครายย่อย แต่ในธุรกิจรา้นขายยาก็จะมีธุรกิจรา้นขายยาสง่ซึง่ขายใหก้บัรา้นขายยาที่เป็น
ลกูคา้รายใหญ่ ในการเขา้ลงทุนในธุรกิจนี ้นอกจากจะไดด้าํเนินธุรกิจรา้นขายยาที่ครบวงจรแลว้ ยงัอาจ
สามารถสง่ยาในรายการที่มีตน้ทุนที่ต ํ่ากว่าใหก้บัร้านขายยา Drug care ไดอ้ีกดว้ย เป็นการส่งเสริมธุรกิจ
รา้นขายยาของบริษัทในปัจจบุนั ซึ่งการลงทนุในการขยายธุรกิจนี ้ทางบริษัทคงจะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ซือ้
หุน้กิจการธุรกิจรา้นขายยาสง่ที่ดาํเนินธุรกิจอยู่แลว้ในปัจจุบนั เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจไดใ้นทนัที  ซึ่งใน
การลงทนุในธุรกิจดงักลา่วก็จะมีปัจจยัความเสีย่งดงันี ้

1.  ความเสีย่งในการพึง่พาลกูคา้รายใหญ่ 
ในการขายจะตอ้งขายใหก้ับรา้นหรือลกูคา้ที่มีขนาดใหญ่ ทาํใหอ้าจตอ้งพึ่งพาลกูคา้จาํนวนนอ้ยราย 
หากลกูคา้ดงักลา่วยกเลกิการซือ้ขาย ก็จะสง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินงานอยา่งมาก 
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2. ความเสีย่งหนีส้ญู  
ในการขายอาจตอ้งมีเครดิตเทอมใหก้บัลกูคา้ซึ่งเป็นลกูคา้รายใหญ่ ซึ่งเมื่อถึงกาํหนดชาํระอาจมีหนีส้ญู
เกิดขึน้ได ้

3. ความเสีย่งของสนิคา้เสือ่มคณุภาพหรอืสนิคา้หมดอายุ 
เนื่องจากธุรกิจนีต้อ้งซือ้ยาในจาํนวนที่มากเพื่อใหไ้ดต้น้ทนุที่ต ํ่า และเพื่อนาํไปขายตอ่กบัลกูคา้รายใหญ่
ในราคาที่สามารถแข่งขนัไดด้ว้ย ดังนัน้ หากการบริหารสินคา้คงเหลือไม่ดี อาจมีปัญหาเรื่องสินคา้
คงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายไุด ้แต่เนื่องจากยาสว่นใหญ่จะมีอายคุอ่นขา้งนาน ประเด็นนีก็้อาจมี
ความเสีย่งที่ไมม่าก 

4. ความเสีย่งของเงินทนุท่ีตอ้งใชจ้าํนวนมาก 
ธุรกิจประเภทนีอ้าจตอ้งใชเ้งินทนุจาํนวนมาก เนื่องจากตอ้งสั่งซือ้ยาจาํนวนมากเพื่อนาํมาขายต่อ ซึ่ง
อาจตอ้งใชเ้งินทนุในการซือ้สินคา้คงเหลือของยาเพื่อไวข้าย ซึ่งบริษัทอาจจะไดร้บัเครดิตจากผูข้ายนอ้ย
กวา่ที่บรษัิทใหเ้ครดิตกบัผูซ้ือ้ของบรษัิท ดงันัน้ ธุรกิจนีอ้าจตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนจาํนวนมาก 

5, ความเสีย่งของสถานท่ีจดัเก็บยาที่ยงัไมไ่ดค้ณุภาพ  
เนื่องจากจะตอ้งมีระบบคลงัสินคา้ยาที่มีประสิทธิภาพ ทัง้การเช็คยอดสินคา้ คณุภาพการจดัเก็บ ซึ่งก็
จะตอ้งมีคลงัสนิคา้ที่มีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัธุรกิจ 

ธุรกิจดงักล่าวอาจตอ้งใชเ้งินทนุจาํนวนมาก ทัง้การเขา้ซือ้หุน้บริษัทและการบริหารเงินทนุหมนุเวียนในการ
ซือ้ยา ดงันัน้ การลงทนุของบริษัทอาจตอ้งใชเ้งินทนุประมาณไม่เกินกว่า 250 ลา้นบาท หรือ 25% ของเงิน
เพิ่มทนุและหากจะพิจารณาจากผลกระทบสว่นผูถื้อหุน้ภายหลงัเพิ่มทนุก็จะกระทบประมาณ 13.63% ของ
สว่นผูถื้อหุน้ภายหลงัเพิ่มทนุแลว้ ดงันัน้ หากภายหลงัเขา้ซือ้ธุรกิจแลว้ ธุรกิจเกิดไม่ประสบความสาํเร็จเลย
หรอืขาดทนุมากที่สดุก็จะมีผลกระทบสว่นผูถื้อหุน้มากที่สดุไมเ่กิน 13.63% ของสว่นผูถื้อหุน้ภายหลงัเพิม่ทนุ 
แต่อย่างไรก็ตาม ในการลงทนุโอกาสที่ธุรกิจที่บริษัทลงทุนแลว้ไม่ประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวเลย คง
เป็นไปไดย้าก เนื่องจากก่อนการลงทุนทางบริษัทคงพิจารณาผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา รวมทัง้การเขา้
ตรวจสอบกิจการในด้านต่างๆ ที่สาํคัญคือบริษัทจะต้องลงทุนในมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนถึงผลการ
ดาํเนินงาน ดงันัน้ หากการลงทุนผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามประมาณการก็คงมีผลกระทบที่ไม่มาก
สาํหรบับริษัท และเนื่องจากสินทรพัยห์ลกัของบริษัทคือ ยาซึ่งเป็นสินคา้ที่สามารถขายไดแ้ละคาดว่าจะมี
ความตอ้งการของตลาดอยูแ่ลว้ ดงันัน้ หากการดาํเนินการไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายก็คงไมม่ีผลกระทบอยา่ง
มีนยัสาํคญักบัฐานะการเงินของบรษัิท 

1.1.3 ธุรกิจโรงงานสมนุไพร เนื่องจากทางบริษัทมีโรงงานผลิตยาในปัจจุบนัอยู่แลว้ 2 โรงงานคือโรงงานผลิตยา
ของบริษัท Modern Pharma กบัโรงงานผลิตยาที่จงัหวดัอยธุยา ดงันัน้ ในการขยายธุรกิจโรงงานสมนุไพร
ทางบริษัทอาจใชโ้รงงานผลิตยาดงักลา่วทาํการขยายการผลิตยาสมนุไพรเพิ่มขึน้ เนื่องจากเป็นการขยาย
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การผลิตเท่านัน้ บริษัทจึงใชเ้งินลงทนุไมม่ากประมาณ 10-15 ลา้นบาท ซึ่งจะมีความเสีย่งทีส่ามารถสรุปได้
ดงันี ้

1. ความเสี่ยงดา้นการตลาด ปัจจุบนัมีสมนุไพรขายในทอ้งตลาดจาํนวนมาก ดงันัน้ แผนการตลาดของ
บรษัิทจะตอ้งมีเอกลกัษณ ์มีความโดดเดน่ และมีแผนการตลาดที่ตอ้งเจาะตลาดไปยงัผูบ้รโิภคได ้

2 ความเสีย่งดา้นคูแ่ขง่  ปัจจบุนัมีคูแ่ขง่ทางธุรกิจนีจ้าํนวนมากและมีสนิคา้ที่หลากหลาย ดงันัน้ ทางบรษัิท
ตอ้งวิเคราะหแ์ผนในการผลติสนิคา้ที่สามารถชนะคูแ่ขง่ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัได  ้

3 ความเสีย่งช่องทางการตลาด บรษัิทจะตอ้งเลอืกช่องทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัผลติภณัฑท์ี่บรษัิทจะ
ผลติออกจาํหนา่ย 

ผลกระทบกรณีผลประกอบการไม่เป็นไปตามประมาณการ จะมีผลกระทบค่อนขา้งนอ้ยมาก เนื่องจากใช้
เงินทนุท่ีนอ้ย เป็นการขยายฐานการผลติใหม้ากขึน้เทา่นัน้  

1.1.4 ธุรกิจ Tele medicine กับ Tele Pharmacy เป็นธุรกิจที่ต้องพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งทางบริษัทก็จะนาํ
แอปพลิเคชั่นของกลุม่ INNOBIC เดิมที่มีอยู่ (ถา้มี) มาพฒันารว่มกนัหรือรว่มกนัพฒันาแอปพลิเคชั่นใหม่
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นในการปรกึษาแพทย ์หรือเป็นแอปพลิเคชั่นในการซือ้ยาและผลิตภณัฑส์ขุภาพ ซึ่งก็จะ
เสริมธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัท ทัง้ธุรกิจผลิตภณัฑส์ขุภาพ ธุรกิจโรงงานผลิตยา และธุรกิจรา้นขายยา เพื่อ
เพิ่มยอดขายให้มากขึน้ ซึ่งใช้เงินทุนไม่มากน่าจะไม่เกิน 5 ลา้นบาท ซึ่งธุรกิจนีม้ีความเสี่ยงคือ การ
ประชาสมัพนัธ์ใหผู้บ้ริโภครูจ้ักอย่างแพร่หลาย รวมทัง้สรา้งความคุน้เคยในการใชแ้อปพลิเคชั่นดังกลา่ว
รวมถึงความเสี่ยงของบริษัทและแพทยท์ี่ดาํเนินการที่อาจจะถูกฟ้องรอ้งได ้หากผูป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการไม่
พอใจตอ่ผลการรกัษา ผลกระทบหากการดาํเนินการธุรกิจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายจะมีผลกระทบท่ีนอ้ยมาก 
เนื่องจากเงินลงทุนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่าง
การศึกษา รวมทัง้การติดตอ่ในการเขา้ซือ้กิจการ โดยโครงการทัง้หมดน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดก้บับริษัทไมต่ ํ่า
กวา่ 1,000-1,500 ลา้นบาทตอ่ปี รวมทัง้มีอตัราผลตอบแทนของสว่นผูถื้อหุน้ (Equity IRR) ไมน่อ้ยกวา่12% 
และคาดหวงัอตัราผลตอบแทนกาํไรสทุธิไมต่ ํ่ากวา่ 8-10% ซึ่งโครงการในสว่นการขยายกิจการตามขอ้ 1.1 
นี ้คาดว่าจะสามารถเริ่มไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เนื่องจากการดาํเนินการตามวตัถปุระสงคข์อ้นีม้ีธุรกิจที่
หลากหลายที่บริษัทจะลงทุน และ/หรือเขา้ร่วมลงทุน ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกใหก้ับทางบริษัทได ้ดงันัน้ 
หากโครงการใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถดาํเนินการตามแผนไดส้าํเร็จก็จะไม่มีผลกระทบกบัอตัราผลตอบแทน
ของสว่นผูถื้อหุน้กบัอตัรากาํไรสทุธิของบริษัทแตอ่ยา่งใด เนื่องจากทางบริษัทสามารถนาํเงินลงทนุไปลงทนุ
ในโครงการอื่นๆ ที่เหลอืไดซ้ึง่ทางบรษัิทไดก้าํหนดเปา้หมายของอตัราผลตอบแทนของสว่นผูถื้อหุน้กบัอตัรา
กาํไรสทุธิขัน้ตํ่าไวแ้ต่อาจจะมีผลกระทบในส่วนรายไดข้องบริษัทที่ประมาณการไวไ้ด ้เนื่องจากในแต่ละ
ธุรกิจจะมีโครงสรา้งรายไดแ้ตกต่างกนั เนื่องจากเป็นการขยายหรือต่อยอดธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดิมของบรษัิท 
ซึ่งการลงทุนในโครงการดงักล่าวทางบริษัทก็จะพิจารณาใหม้ีความเสี่ยงที่เกิดขึน้นอ้ยที่สดุเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนที่ไดร้บั โดยมุง่เนน้ไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งและตอ่เนื่องกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทในปัจจบุนั ซึง่ก็จะ
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ลดความเสีย่งของการดาํเนินธุรกิจลงได ้แตถ่า้หากการลงทนุแลว้ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายหรือประมาณการ 
ทางบริษัทก็จะดาํเนินการประเมินสถานการณ์เพื่อใหเ้ขา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา และก็จะมีการ
ปรบัเปลี่ยนแผนดาํเนินการเพื่อปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัสถานการณน์ัน้ๆ แต่เนื่องจากธุรกิจที่บริษัทดาํเนินธุรกิจ
อยูแ่ละธุรกิจที่กาํลงัจะขยายเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัทางดา้นสขุภาพซึง่เป็นธุรกิจที่มีความตอ้งการทางดา้น
การตลาดสงูทาํใหธุ้รกิจประเภทดงักลา่ว มีความเสี่ยงค่อนขา้งตํ่ากว่าธุรกิจอื่นๆอีกหลายประเภท  สาํหรบั
ความเสี่ยงของธุรกิจตามข้อ 1.1 ก็จะมีความเสี่ยงหลักๆอยู่ที่ความเสี่ยงทางด้านการแข่งขันในด้าน
การตลาดหรอืมีคูแ่ขง่หรอืผูผ้ลติหลายราย ซึง่ทางบรษัิทก็จะลดความเสีย่งดงักลา่วลง โดยจะเนน้นวตักรรม
ทางดา้นสินคา้ คณุสมบตัิตลอดจนคณุภาพของสินคา้เป็นหลกั เนื่องจากเป็นสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
สาํหรบัความเสีย่งดา้นอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัความเสีย่งธุรกิจอื่นๆ เช่น ความเสีย่งทางดา้นการเงิน ความเสีย่ง
ของตน้ทนุการผลิต เป็นตน้ ก็จะมีความเสี่ยงนอ้ย เนื่องจาก ทางบริษัทกาํลงัขยายการผลิตแบบครบวงจร
ตัง้แตก่ารผลติจนถึงการขายหรอืการจาํหนา่ย 

สาํหรบัโครงการต่างๆ ที่จะทางบริษัทจะขยายธุรกิจตามขอ้ 1.1 นี ้ทางบริษัทเป็นผูก้าํหนดกลยุทธ์และนโยบาย
ตลอดจนแนวทางต่างๆ ตลอดจนการติดต่อธุรกิจเองโดยไม่ตอ้งพึ่งพาในทางธุรกิจกบักลุม่ PTT โดยที่ตวัแทนที่เป็น
กรรมการของ INNOBIC LL จะช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองในการประชมุของคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ ทาํ
ใหป้ระเด็นการขดัแยง้ผลประโยชนร์ะหว่างกลุม่ PTT กบัทางบริษัทจะไมเ่กิดขึน้ ประกอบกบัปัจจบุนัทางกลุม่ PTT มี
นโยบายที่ตอ้งการที่จะลงทนุกบับริษัทเพื่อความรว่มมือกนัในทางธุรกิจและขยายตลาดในสถานีเติมนํา้มนัของ PTT 
ใหค้รอบคลุมทั่วประเทศไทย ซึ่งมุ่งหวังที่จะต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทซึ่งสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบักลุม่ PTT เท่านัน้ ซึ่งในอนาคตหากตอ้งทาํรายการใดที่เก่ียวขอ้งกบักลุม่ PTT ทางบริษัทก็จะปฎิบตัิตาม
เกณฑข์องรายการการไดม้าและจาํหน่ายไปของสินทรพัยแ์ละปฎิบตัิตามเกณฑร์ายการที่เก่ียวโยงกนัอย่างเครง่ครดั
ต่อไปและจะเป็นธุรกรรมในลกัษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการคา้ปกติเสมือนเป็นการทาํธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
หรอืคูค่า้โดยทั่วไป ( at Under arm’s length Transaction )  

1.2 โครงการผลติยาตาที่ไดม้าตรฐานอตุสาหกรรมตามกลุม่ประเทศยโุรป (EU Standard) ภายใตแ้บรนดข์องบรษัิท โดย

จะผลติที่โรงงานของบรษัิทท่ีจงัหวดัอยธุยาประมาณ 100 ลา้นบาท ซึง่โครงการดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการศกึษา โดย

โครงการทัง้หมดนา่จะก่อใหเ้กิดรายไดก้บับรษัิทไมต่ ํ่ากวา่ 100  ลา้นบาทต่อปี ซึ่งโครงการนีค้าดวา่จะเริ่มก่อสรา้งได้

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และคาดวา่จะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ซึง่จะมีผลตอบแทนของสว่นผูถื้อ

หุน้ (Equity IRR) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 12 และคาดหวงัผลแทนกาํไรสทุธิไม่ตํ่ากว่า 8-10% ซึ่งโครงการดงักลา่วก็จะมี

ความเสีย่งของธุรกิจ ดงันี ้

1.  ความเสี่ยงดา้นการตลาด ปัจจุบนัยาตาที่วางขายมีผูผ้ลิตจาํนวนหลายรายและมีผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิด 
การท่ีจะขยายการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการยาตาของบรษัิททางบรษัิทจะตอ้งวางแผนการผลติยาตาทีม่ี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ ไม่ เหมือนกับที่ขายในท้องตลาดจ ากการพัฒนาเทคโนโลยี  ( Product 
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Differentiation) รวมทัง้ บริษัทจะตอ้งมีการวางแผนการตลาดในการวางจาํหน่ายทัง้การขายใหก้ับผูบ้ริโภค
โดยตรง และการขายในโรงพยาบาลใหม้ีประสทิธิภาพมากที่สดุ 

2.  ความเสีย่งเรือ่งขนาดในการผลติ เนื่องจากการผลติยาหากตอ้งการตน้ทนุท่ีสามารถแข่งขนัไดก็้ตอ้งทาํการผลิต
ครัง้ละจาํนวนมาก หากในช่วงแรกการตลาดยงัขยายตวัไมท่นักบัการผลติก็จะทาํใหม้ีสนิคา้คงเหลอืจาํนวนมาก  

3.  ความเสี่ยงสินคา้หมดอายแุละสถานที่จดัเก็บ สืบเนื่องจากผลของขอ้ที่ 2 หากมีสินคา้คงเหลือจาํนวนมาก ก็จะ
มีความเสีย่งการหมดอายขุองสนิคา้ รวมทัง้สถานท่ีจดัเก็บที่อาจจะไมเ่พียงพอ 

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตยาตาดงักลา่วเป็นการขยายการผลิตจากโรงงานผลิตยาเดิมทาํใหต้น้ทุนส่วน
เพิ่มของโรงงาน รวมทัง้เครื่องมือเครื่องจกัรจะใชเ้งินทุนไม่มากนกั ทาํใหค้วามเสี่ยงหรือผลกระทบในการดาํเนิน
ธุรกิจมีไม่มาก ซึ่งหากโครงการนีไ้ม่ประสบผลสาํเร็จเลยหรือขาดทนุมากที่สดุก็จะมีผลกระทบต่อสว่นผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทภายหลงัเพิ่มทนุแลว้ประมาณ 5.45% 

1.3 สรา้งแผนกผลิตเวชสาํอางและเม็ดฟู่ ของโรงงาน Modern Pharma  ประมาณ 50 ลา้นบาท โดยโครงการทัง้หมด

นา่จะก่อใหเ้กิดรายไดก้บับรษัิทไมต่ ํ่ากวา่ 75  ลา้นบาทตอ่ปี ซึง่โครงการนีค้าดวา่จะเริม่ก่อสรา้งไดภ้ายในไตรมาสที่ 

4 ปี 2565 และคาดวา่จะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ซึง่จะมีผลตอบแทนของสว่นผูถื้อหุน้ (Equity 

IRR) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 12 และคาดหวงัผลตอบแทนกาํไรสทุธิไม่ตํ่ากวา่ 8-10% โดยโครงการนีม้ีความเสีย่งธุรกิจ

ดงันี ้

1.  ความเสี่ยงดา้นการตลาด ปัจจุบนัมีเวชสาํอางและเม็ดฟู่ ที่วางขายมีผูผ้ลิตจาํนวนหลายรายและมีผลิตภณัฑ์
หลากหลายชนิด การที่จะขยายการตลาดใหต้อบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑข์องบริษัท ทางบริษัทก็จะตอ้ง
วางแผนการผลติเวชสาํอางและเม็ดฟู่ ที่มคีณุลกัษณะหรอืคณุสมบตัิที่แตกตา่งกบัท่ีขายอยูใ่นทอ้งตลาดจากการ
พฒันาเทคโนโลยี (Product Differentiation) รวมทัง้ จะตอ้งมีการวางแผนการตลาดในการวางจาํหน่ายทัง้การ
ขายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงและการขายในโรงพยาบาลใหม้ีประสทิธิภาพมากที่สดุ 

2.  ความเสี่ยงเรื่องขนาดในการผลิต เนื่องจากการผลิตหากตอ้งการตน้ทนุที่สามารถแข่งขนัได้จะตอ้งทาํการผลติ
ครัง้ละจาํนวนมาก หากในช่วงแรกการตลาดยงัขยายตวัไมท่นักบัการผลติก็จะทาํใหม้ีสนิคา้คงเหลอืจาํนวนมาก  

3.  ความเสี่ยงสินคา้หมดอายแุละสถานที่จดัเก็บ สืบเนื่องจากผลของขอ้ที่ 2 หากมีสินคา้คงเหลือจาํนวนมาก ก็จะ
มีความเสีย่งการหมดอายขุองสนิคา้ รวมทัง้สถานท่ีจดัเก็บอาจจะไมเ่พียงพอ 

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตเวชสาํอางและเม็ดฟู่ ดงักลา่วเป็นการขยายการผลิตจากโรงงานผลิตยาเดิมทาํ
ใหต้น้ทนุสว่นเพิ่มของโรงงาน รวมทัง้เครื่องมือเครื่องจกัรจะใชเ้งินทนุไม่มากนกั ทาํใหค้วามเสี่ยงหรอืผลกระทบใน
การดาํเนินธุรกิจมีไม่มากซึ่งหากโครงการนีไ้มป่ระสบผลสาํเร็จเลยหรือขาดทนุมากที่สดุ ก็จะมีผลกระทบต่อสว่นผู้
ถือหุน้ของบรษัิทภายหลงัเพิ่มทนุแลว้ประมาณ 2.72% 
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1.4 ขยายสาขารา้นขายยา ประมาณ 100 ลา้นบาท เป็นการขยายสาขาภายใตแ้บรนด ์Lab Pharmacy ซึ่งมีแผนจะ

ขยายสาขาในหา้งสรรพสินคา้และคอมมนูิตีม้อลล ์รวมทัง้สถานที่ที่มีทาํเลที่ดีอีกประมาณ 10 สาขา แต่ละสาขาก็

จะใชเ้งินทนุประมาณ 10 ลา้นบาท สว่นใหญ่จะใชเ้ป็นคา่เชา่พืน้ท่ีและคา่ตกแตง่ ซึง่ประมาณการเงินลงทนุดงักลา่ว

จะอา้งอิงจากขอ้มลูในการเปิดสาขาของบริษัทในอดีต โดยโครงการทัง้หมดน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดก้บับริษัทไม่ตํ่า

กวา่ 150  ลา้นบาทตอ่ปี ซึง่จะเริม่ขยายสาขาไดภ้ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และจะขยายสาขาครบภายในปี 2566 

ซึง่โครงการนีค้าดวา่จะเริม่ก่อสรา้งไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และคาดวา่จะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในไตรมาสที่ 2 ปี 

2566 ซึ่งจะมีผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้ ( Equity IRR ) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 12 และคาดหวงัผลตอบแทนกาํไร

สทุธิไมต่ ํ่ากวา่ 8-10% โดยโครงการนีม้ีความเสีย่งธุรกิจดงันี ้

1. ความเสี่ยงในการเลือกทาํเล ซึ่งทาํเลที่ตัง้ของรา้นขายยาถือเป็นปัจจัยที่สาํคญัที่สุดประการหนึ่งที่จะทาํให้

ธุรกิจประสบความสาํเร็จได ้และจะตอ้งขึน้อยู่กับกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย การเปิดสาขาจะตอ้งวิเคราะหก์ลุ่ม

ลกูคา้เปา้หมายและทาํเลที่ตัง้ใหส้อดคลอ้งกนั 

2. ความเสี่ยงของรา้นขายยาคู่แข่งในบริเวณเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน ซึ่งหากทาํเลใกล้ เคียงมีคู่แข่งเปิด

ดาํเนินการอยูบ่รษัิทจะตอ้งทาํการวิเคราะหค์ู่แขง่วา่มีจดุแข็งจดุออ่นอยา่งไร และทาํอยา่งไรถึงจะชนะคูแ่ข่งได ้

พรอ้มทัง้หาจดุแข็งจดุออ่นของบรษัิทดว้ย 

3. กําลังซื ้อและพฤติกรรมของผู้บริโภคในบริเวณที่จะทําการขยายสาขา เป็นปัจจัยสาํคัญที่บริษัทต้อง

ทาํการศกึษาและวิเคราะหปั์จจยัดงักลา่วดว้ย 

4.  ความเสี่ยงของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมและการดาํเนินธุรกิจร้านขายยา ปัจจุบัน

กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละกฎระเบียบแตกต่างจากเดิม โดยคลอบคลมุทัง้สถานที่ อุปกรณ ์

เครือ่งมือในการควบคมุคณุภาพยา รวมถึงการปฎิบตัิหนา้ที่ของเภสชักรประจาํรา้นขายยาซึง่อาจมีไมเ่พียงพอ

กบัธุรกิจรา้นขายยาที่กาํลงัขยายตวัอยู่ 

5. ความเสีย่งการขาดแคลนเภสชักรประจาํรา้นขายยา 

แต่เนื่องจาก แบรนดร์า้นขายยาของบริษัทไดเ้ปิดดาํเนินการอยู่ในหา้งสรรพสินคา้ชัน้นาํและคอมมนูิตีม้อลลต์า่งๆ 

มานาน ทาํใหก้ลุม่ลกูคา้สว่นใหญ่จะมีกาํลงัซือ้และใหค้วามไวว้างใจในการแนะนาํผลิตภณัฑ ์รวมถึงคณุภาพของ

ยา ทัง้นี ้ธุรกิจดงักลา่วเป็นธุรกิจที่ยงัมีการเติบโตต่อไปในอนาคต เนื่องจากปัจจุบนัคนสว่นใหญ่สนใจในการดแูล

สขุภาพ และการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุเป็นตน้ ดงันัน้ ทาํใหค้วามเสี่ยงของธุรกิจรา้นขายยาที่จะเกิดขึน้ก็คงมีไมม่าก 

ซึง่หากการลงทนุของบรษัิทในธุรกิจดงักลา่วไมป่ระสบผลสาํเรจ็หรอืขาดทนุมากที่สดุจะมีผลกระทบตอ่สว่นผูถื้อหุน้

ภายหลงัการเพิ่มทนุประมาณ 5.45% 

1.5 จ่ายเงินคืนเงินกู ้ประมาณ 150 ลา้นบาท 

1.6 ใชส้าํหรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียน 143.14 ลา้นบาท 
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เนื่องจากการดาํเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่กลา่วมาขา้งตน้ มีธุรกิจที่หลากหลายที่บริษัทจะลงทนุและ/หรือเขา้รว่มลงทนุ 

รวมถึงการชาํระหนีแ้ละเป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกใหก้บัทางบรษัิทได ้ดงันัน้ หากโครงการใดๆ ก็ตามที่ไม่
สามารถดาํเนินการตามแผนไดส้าํเรจ็ ก็จะไมม่ีผลกระทบใดๆ อยา่งมีนยัสาํคญักบับรษัิท ซึง่การลงทนุในโครงการดงักลา่วทาง
บริษัทก็จะพิจารณาใหม้ีความเสี่ยงที่เกิดขึน้นอ้ยที่สดุเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ไดร้บั โดยมุ่งเนน้ไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งและ
ตอ่เนื่องกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทในปัจจบุนัของบรษัิท ซึง่ก็จะลดความเสีย่งของการดาํเนินธุรกิจลงได ้

ทัง้นี ้บริษัทวางแผนที่จะดาํเนินธุรกิจต่างๆ ขา้งตน้ ในโครงการต่างๆ ในนามของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
ความรว่มมือในการรว่มลงทนุกบั INNOBIC LL เพื่อจะดาํเนินการตอ่ยอดธุรกิจเดิมของบรษัิท รวมทัง้ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจในปัจจบุนัและหรอืธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต  

** หมายเหต ุ: โครงการดงักลา่วดงัที่กลา่วมาขา้งตน้ อาจมีการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง/แก้ไขได ้เนื่องจากสถานการณ์
และปัจจยัอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่บรษัิทจะรายงานการเพิ่มเติม หรอื เปลีย่นแปลง/แกไ้ข ยงัมีความไมแ่นน่อน ขึน้อยู่
กบัความสามารถในการระดมทนุของบริษัท เนื่องจากเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายหุน้ไดก้าํหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อน การบอกเลิก
สญัญาตลอดจนการกาํหนดระยะเวลาการเพิ่มทนุไว ้ดงันัน้ การเพิ่มทนุจะสาํเร็จหรือไม่ก็ขึน้อยู่กบั ความสามารถการดาํเนิน
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ไดค้รบถว้นดว้ย สาํหรบัการเขา้ลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ก็จะขึน้อยู่กบัเง่ือนไขและรายละเอียดของโครงการตา่ง ๆ 
ในอนาคตดงักลา่ว ความสาํเร็จในการเจรจาต่อรองผลของการศึกษาความเป็นไปได ้รวมทัง้ ผลของการตรวจสอบกิจการ ทัง้
ทางดา้นสถานะทางกฎหมายและสถานะการเงิน การบญัชีของโครงการนัน้ ๆ ดว้ย ซึ่งโครงการดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลีย่น
หรือเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการใชเ้งินไดต้ามความเหมาะสมกบัการลงทนุเพื่อเป็นประโยชนส์งูสดุกบับริษัทและผูถื้อหุน้  แต่ทัง้นี ้
โครงการท่ีบรษัิทจะลงทนุ ทางบรษัิทมีการคาดหวงัผลตอบแทนกาํไรสทุธิไมน่อ้ยกวา่ 8-10% ของรายได ้อยา่งไรก็ดี หากบรษัิท
มีการลงทุนในกิจการดงักล่าวแลว้ ถือไดว้่าเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่มีนยัสาํคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏิบตัิการของบรษัิทจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เมื่อคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ
รายการดงักลา่วแลว้ทางบรษัิทก็จะดาํเนินการใหถ้กูตอ้งตามกฎเกณฑด์งักลา่วอยา่งเครง่ครดัตอ่ไป 

 
3.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ 

3.1  ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) 
(1)  ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ของบรษัิท (Price Dilution) 

=   ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                     ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

= 18.67 – 17.74 
          18.67 

= รอ้ยละ 5.00 
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ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อา้งอิงราคาซือ้ขายถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํ
การติดตอ่กนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึง่เทา่กบั  18.67  บาท 
ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทท่ีปรากฎใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย คาํนวณจาก 
= (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จาํนวนหุน้เพิ่มทนุ x ราคาเสนอขาย) 
= (จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้เพิ่มทนุ)  
 (298,010,524 x 18.67) + (74,510,000 x 14) 

(298,010,524 + 74,510,000)  
= 17.74  บาทตอ่หุน้ 

 
(2)  ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

=   จาํนวนหุน้เพิ่มทนุ 
จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้ท่ีเพิ่มทนุ 
= 74,510,000 
     298,010,524 + 74,510,000  
= รอ้ยละ 20.00 

(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรของผูถื้อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
EPS Dilution    = (EPSo - EPSn) / EPSo 
โดยที่ :  EPSo = กาํไรสทุธิ / Qo  
 EPSn = กาํไรสทุธิ / Qo + Qp 
กาํไรสทุธิที่ใชใ้นการคาํนวณ คือ กาํไรสทุธิยอ้นหลงั 12 เดือน เทา่กบั 117.10 ลา้นบาท 
กาํไรสทุธิตอ่หุน้ก่อนทาํรายการเทา่กบั 0.39 บาทตอ่หุน้ 
กาํไรตอ่หุน้หลงัทาํรายการเทา่กบั 0.31 บาทตอ่หุน้ 
ESP Dilution = 20.51% 

(4) ความคุม้คา่ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัเปรยีบเทียบกบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรหรอืสทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ 

  ถึงแมว้า่ราคาที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุดงักลา่วในราคาที่ 14 บาทตอ่หุน้ แมว้า่ราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่ต ํ่า
กวา่ราคาตลาดซึง่เป็นราคาตํ่ากวา่รอ้ยละ 90  แตบ่รษัิทเห็นวา่ ราคาดงักลา่วเป็นราคาที่สะทอ้นถึงมลูคา่ที่เหมาะสมของบริษัท
แลว้ เนื่องจากทางคณะกรรมการบริษัทไดว้า่จา้งที่ปรกึษาทางการเงินในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของราคาหุน้ของบรษัิท ซึ่ง
ราคาเสนอขายดงักลา่วก็อยูใ่นช่วงของราคาประเมินตามมลูคา่ยตุิธรรม รวมทัง้การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุมีความ
คุม้ค่าและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายรวมทัง้สิน้ 1,043.14 ลา้นบาท ซึ่งหากเงิน
ลงทนุดงักลา่วก่อใหเ้กิดผลตอบแทนเป็นกาํไรประมาณ 8-10% ก็จะสามารถทาํใหบ้รษัิทมีกาํไรเพิ่มขึน้ 80-100 ลา้นบาท ทาํให้
กาํไรเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัฐานกาํไรเดิมถึง 80-100% เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุกบัผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) การลดลงของสดัสว่นการถือหุน้ (Control Dilution) และการ
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ลดลงของกําไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) ตามรายละเอียดข้างตน้ ผลของกําไรที่คาดว่าน่าจะเพิ่มขึน้น่าจะมี
มากกว่า คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นวา่การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อการซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ INNOBIC LL ใหป้ระโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้มากกว่าผลกระทบขา้งตน้ ทัง้นี ้การซือ้หุน้สามญัของ INNOBIC LL จะยงัเป็นประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ของ
บรษัิท ดงันี ้

(1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจทัง้ทางดา้นยาและเวชภณัฑ  ์ผลิตภณัฑส์ารอาหารและอาหาร
เสริม (Nutrition & Supplement) ผลิตภณัฑส์มนุไพรและเครื่องดื่มสมนุไพร ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิ 
รวมทัง้ ธุรกิจคา้ปลีกและรา้นขายยา ซึ่งการที่บริษัทไดเ้งินลงทนุเพื่อเขา้ลงทนุจะทาํใหบ้ริษัทสามารถขยายประเภทธุรกิจของ
บริษัทเพิ่มมากขึน้ และสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคห์ลกั และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเนน้เก่ียว กับธุรกิจดา้น
สมนุไพร และสขุภาพ ซึง่จะสง่ผลใหใ้นอนาคตรายไดแ้ละกาํไรของบรษัิทเพิ่มมากขึน้ 

(2) เป็นการเพิ่มการตอ่ยอดทางธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นวา่ 
ทางกลุม่ INNOBIC LLไดเ้ขา้ซือ้หุน้บรษัิทยาชัน้นาํจากไตห้วนั ซึง่ทางกลุม่ INNOBIC LL จะเดินหนา้ธุรกิจมุง่เนน้เรื่อง ยา การ
ผลติยา เทคโนโลยีทางการแพทย ์และอาหารเพื่อสขุภาพ ซึง่จะสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทที่
จะขยายตวัต่อไป ดงันัน้ เมื่อกลุ่ม INNOBIC LL ไดเ้ขา้ซือ้หุน้บริษัทแลว้ ทัง้สองกลุ่มสามารถต่อยอดธุรกิจส่งเสริมธุรกิจของ
บรษัิทไดโ้ดยสรุป ดงันี ้

ดา้นวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

ความรว่มมือดงักลา่วจะเป็นการรว่มมือกนัในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพแบบครบวงจรตัง้แต่ตน้
นํา้จนถึงปลายนํา้ร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะการคน้ควา้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑข์องบุคลากรทัง้สองฝ่ายร่วมกัน ซึ่งในความ
รว่มมือดงักลา่วดา้นวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นไดท้ัง้ การใชโ้รงงานผลิตยาของทางบริษัทโดยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากบริษัทเวชภณัฑร์ะดบัโลกและพรอ้มทัง้วิจยัและคน้ควา้เพื่อการแสวงหากระบวนการผลิตและระบบโครงสรา้งพืน้ฐานที่
ทนัสมยั เพื่อใหส้ามารถผลติผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพท่ีมีประสทิธิภาพสาํหรบัผูบ้รโิภคกบัผลติภณัฑท์ี่ทางกลุม่ PTT มีอยูแ่ละหรอื
เป็นการคน้ควา้วิจยัผลิตภณัฑใ์หมโ่ดยการรว่มมือกนัซึง่จะเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ของบรษัิทเพื่อเพิ่มรายไดจ้ากการขายของบรษัิท
ตอ่ไป  ตัง้แตเ่วชภณัฑท์ี่ใชน้วตักรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภณัฑส์าํหรบัสขุภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถงึ 
โภชนเภสชัและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement)  ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ (Health Food and Drink) รว่มกนั โดยทีมนกัวิจยัทัง้ 2 ฝ่าย เช่น ความรว่มมือในการสกัดสารสกดัจาก
ใบกระท่อม การพฒันาเครื่องดื่มใบกระท่อมสาํหรบัรา้นกาแฟ Café Amazon การพฒันาตาํรบัยาหยอดตา และนํา้ตาเทียม
สาํหรบัแบรนดอ์ินโนบิก 

ดา้นการผลติ 

INNOBIC LL อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑส์ารอาหารและอาหารเสริม (Nutrition & Supplement) เป็น
จาํนวนหลายผลิตภณัฑ ์และบริษัทมีโรงงานที่สามารถรองรบัสาํหรบัการผลิต (OEMs) ซึ่ง INNOBIC LL สามารถที่จะตอ่ยอด
ใชเ้ครือข่ายการผลิตดงักลา่วเป็นหนึ่งในตวัเลือกสาํหรบัการผลิตสารอาหารและอาหารเสริม หากสามารถที่จะเจรจาเง่ือนไข
ทางธุรกิจไดเ้ป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผลิตภณัฑท์ี่อยู่ขอบข่ายความรว่มมือดา้นนี ้เช่น ยาหยอดตา นํา้ตาเทียม ผลิตภณัฑแ์คลเซียม 
ฯลฯ 
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ดา้นการขายและช่องทางจดัจาํหนา่ย 

INNOBIC LL เป็นหนึ่งในบริษัทลกูของกลุ่มปตท. ซึ่งมีการบริหารงานสถานีบริการนํา้มนั ปตท. ทั่วประเทศ 
ในขณะที่บริษัทมีช่องทางจัดจาํหน่ายยาและอาหารเสริมผ่านรา้นขายยา LAB PHARMACY ซึ่งเป็นช่องทางจัดจาํหน่ายแก่
ประชาชนทั่วไป การจดัตัง้รา้นขายยา LAB PHAMACY ในสถานีบริการนํา้มนั ปตท. เป็นหนึ่งในความรว่มมือที่อยู่ในแผนการ
ประเมินและดาํเนินการ  

นอกจากนี ้ผลิตภณัฑย์าและอาหารเสริมของทาง INNOBIC LL อาศยัช่องทางจดัจาํหน่ายในหลาย ๆ ทาง ซึ่ง
รา้นขายยาเป็นอีกหนึ่งช่องทางจดัจาํหน่ายที่สาํคญั ความรว่มมือกบับริษัทจะเป็นหนึ่งในความรว่มมือที่เสริมสรา้งช่องทางจดั
จาํหนา่ยผา่นรา้นขายยา เช่น LAB PHAMACY 

และทางบรษัิทยงัสามารถใชช้่องทางการตลาดของกลุม่ INNOBIC LL ที่มีเป็นช่องทางการตลาดในประเทศที่มี
เครือข่ายช่องทางการขายที่หลากหลายครอบคลมุทั่วประเทศ และยงัสามารถขยายการตลาดไปสูภ่มูิภาคอื่นๆในตา่งประเทศ
ไดอ้ีกดว้ย 

ดา้น Digital Health 

INNOBIC LL และบริษัทไดแ้สดงความสนใจรว่มกนัในการเขา้สูธุ่รกิจ Digital Health โดยการใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยี  ซึ่งกลุม่ INNOBIC LL อยู่ระหว่างการพฒันาแอปพลิเคชนั Digital Health ซึ่งจะอยูใ่นรูปแบบของ Telepharmacy
หรือ Telemedicine ซึ่งจะเก่ียวกบัการซือ้ยาและสง่ยาผ่านทางแอปพลิเคชั่นและการปรกึษาแพทยผ์่านแอปพลิชั่น เป็นตน้ ซึ่ง
ทางบริษัทมีผลิตภณัฑย์าและรา้นขายยาเป็นของตนเองอยูแ่ลว้ในปัจจบุนัก็จะสามารถดาํเนินการได ้ซึ่งโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
ธุรกิจทัง้ 2 ฝ่ายจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งในการเขา้สู่ธุรกิจ Digital Health ต่อไป โดยบริษัทจะเป็นผูพ้ฒันาและเป็น
ผูด้าํเนินการใชธุ้รกิจในดา้นดงักลา่วนี ้

ดา้น Technology Transfer 

เนื่องจากทางกลุ่ม INNOBIC LL ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและนวัตกรรมทางด้านไบโอเทคโนโลยี ซึ่ง
เทคโนโลยีดงักลา่วในอนาคตสามารถที่จะสง่ผา่นหรอืสง่ตอ่มาพฒันาและผลติกบัโรงงานผลติยาในกลุม่ของบรษัิทไดใ้นอนาคต  

 (3) บริษัทไม่ตอ้งพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และไม่ตอ้งแสวงหาแหลง่เงินทนุสาํหรบั
การลงทนุ เนื่องจากบริษัทจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท จาํนวนไม่เกิน 74,510,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม  1,043.14 ลา้นบาท ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 
Placement) จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนหรือภาระหนีท้ี่บริษัท
จะตอ้งกูเ้พิ่มเติม  
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4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1  เหตุผล ความจาํเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ตามที่บริษัทไดม้ีการขยายตวัทางธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจยาและอาหารเสริม
อย่างต่อเนื่องมา โดยตลอด ทัง้การเขา้ซือ้กิจการของโรงงานผลิตยาโมเดิรน์ ฟารม์า และการซือ้ทรพัยส์ินของบริษัท เทวา ฟาร์
มา (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาที่จงัหวดัอยธุยา ตลอดจนการเขา้ซือ้กิจการของบริษัท ดรกั แคร ์จาํกดั ซึ่งเป็น
รา้นขายยาภายใตช่ื้อ Lab Pharmacy ทาํใหบ้ริษัทสามารถต่อยอดธุรกิจไดค้รบวงจรและคลอบคลมุในทุกๆ ดา้น บริษัทยงั
มุง่มั่นท่ีจะขยายธุรกิจในปัจจบุนัรวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งอีกดว้ย ซึง่การดาํเนินการตามที่กลา่วมาขา้งตน้ บรษัิทจึงมีความจาํเป็น
และมีความตอ้งการใชเ้งินทนุจาํนวนมากในการขยายการผลติหรอืขยายสาขา ตลอดจนลงทนุในธุรกิจเทคโนโลยีทางการแพทย์
ในการคน้ควา้หรอืวิจยั รวมทัง้ การสง่ผา่นเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไดม้ีการเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและ
ขยายสินเช่ือเพิ่มในบางส่วน แต่เงินทุนที่ไดร้บัก็ยงัไม่เพียงพอที่จะทาํใหบ้ริษัทสามารถขยายธุรกิจไดอ้ย่างครบวงจรและมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่ทางฝ่ายบรหิารจึงเห็นวา่การท่ีบรษัิทจะเลอืกการขยายสนิเช่ือออกไปก็อาจจะทาํใหค้วามเสีย่งของบรษัิท
เพิ่มมากขึน้และยงัมีคา่ใชจ้่ายดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้ในอนาคตอีกดว้ย บรษัิทจึงควรเพิ่มเงินลงทนุโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัจงึจะเหมาะสมกวา่ แตจ่ะตอ้งหานกัลงทนุท่ีมีช่ือเสยีงที่ดี มีแหลง่เงินทนุท่ีดี และสามารถที่
จะตอ่ยอดรว่มกนัในธุรกิจ โดยบรษัิทมีแผนที่จะนาํเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุไปใชต้ามวตัถปุระสงคท์ี่กลา่วมาในขอ้ 2 

4.2  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทจะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อนาํไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่
กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ มีความเป็นไปไดต้ามแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุ ทัง้ระยะเวลาที่กาํหนดไวใ้นการใชเ้งินเพิ่มทนุ รวมทัง้มี
อตัราผลตอบแทนของสว่นผูถื้อหุน้ ( Equity IRR ) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 12 และมีอตัรากาํไรสทุธิไมน่อ้ยกว่า 8-10% นัน้ มีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจาก ปัจจุบนัแผนการใชเ้งินทุนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดทางธุรกิจเดิม ดงันัน้ระยะเวลาในการ
ดาํเนินธุรกิจก็จะสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบนัทางบริษัทไดม้ีการวางกลยทุธแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจไว้บา้ง
แลว้รวมทัง้ไดด้าํเนินการติดตอ่ธรุกิจที่จะดาํเนินการตอ่ยอดไวแ้ลว้บา้ง ดงันัน้ เมื่อไดร้บัเงินเพิ่มทนุทางบรษัิทจะไดด้าํเนินการได้
ในทนัที ดงันัน้ ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนจึงมีค่อนขา้งสงูและเงินทุนที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนก็เพียงพอที่จะ
สามารถดาํเนินการตามแผนดงักลา่วได ้สว่นเงินเพิ่มทนุที่จะไดร้บัในเบือ้งตน้คาดว่าธุรกรรมการซื ้อหุน้สามญัของ INNOBIC 
LL จะสามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2565 (ขึน้อยู่กบัความสมบรูณข์องเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญา
ซือ้ขายหุน้) 

4.3  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของ 
แหล่งเงนิทุนในกรณีที่เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดาํเนินการตาม
แผน 

ภายหลงัจากที่บริษัทไดศ้ึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชนข์องธุรกรรมการออกหุน้สามญัของบริษัทและการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น ว่ าการเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีความ
สมเหตสุมผลและจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท เนื่องจาก บริษัทมีความตอ้งการเงินทนุในโครงการต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิด
ผลประโยชนส์งูสดุแก่บริษัท ถึงแมว้่า การออกเสนอขายหุน้ที่ราคา 14 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาตํ่ากว่าราคาตลาด ไดแ้ก่ ราคา
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ถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุน้ของบริษัทที่คาํนวณยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนั ระหว่างวนัที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากบั 18.67 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) แต่เพื่อแลกความ
แนน่อนของกระแสเงินสดและมีอนาคตเติบโตที่ชดัเจน หากบรษัิทดาํเนินการหาเงินทนุโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทนุแก่บคุคลใน
วงจาํกัด อาทิ การกูย้ืมเงิน ซึ่งอาจทาํใหบ้ริษัท มีภาระเงินกูย้ืมที่เพิ่มขึน้ หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น  
อาจมีความไมแ่นน่อนในจาํนวนเงินท่ีจะไดร้บัจากการระดมทนุ และอาจเป็นภาระตอ่ผูถื้อหุน้เดิมที่จะตอ้งชาํระเงินเพิ่มทุนและ
มีกรอบ ระยะเวลาในการดาํเนินการท่ีมากกวา่การเพิ่มทนุแก่บคุคลในวงจาํกดั เป็นตน้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน  ในครัง้นีม้ีความเหมาะสม 
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทและผูถื้อหุน้ทัง้หมด รวมถึงมีประโยชนค์ุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบต่อสว่นแบ่งกาํไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนาํเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนครัง้นีไ้ปใช้
ตามวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ บริษัทจะสามารถระดมทุนไดจ้าํนวนประมาณ 1,043.14 ลา้น
บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนาํเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว เพื่อใชร้องรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมถึงการชาํระหนีแ้ละเงินทนุหมนุเวียน ในอนาคตก็จะทาํใหร้ายไดแ้ละผลกาํไรของบริษัทสงูขึน้ รวมทัง้คณะกรรมการบรษัิท
ยงัไดพ้ิจารณาวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินเพิ่มทนุในแตล่ะโครงการแลว้ มีความเห็นวา่ โครงการการลงทนุแตล่ะโครงการดงักลา่ว
มีการใชเ้งินทนุไปในแตล่ะโครงการอยา่งเหมาะสม เนื่องจากเป็นการขยายไปสูธุ่รกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบรษัิท
ซึ่งจะส่งผลทาํใหร้ายไดแ้ละกาํไรของบริษัทเพิ่มมากขึน้แลว้ ธุรกิจดงักล่าวยงัมีส่วนช่วยเกือ้กูลหรือส่งเสริมกบัธุรกิจที่บริษัท
ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละกลยทุธข์องบริษัทในระยะยาว รวมทัง้ผลตอบแทนจากการลงทนุแต่
ละโครงการมีการกาํหนดผลตอบแทนขัน้ตํ่าไวอ้ย่างเหมาะสมเป็นประโยชนส์งูสดุกับบริษัท และที่สาํคญัการลงทุนในหลาย
โครงการก็เป็นกระจายความเสีย่งของธุรกิจของบรษัิทอีกดว้ย  

4.4  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ 
ดาํเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการเพิ่มทนุใน
ครัง้นีจ้ะทาํใหบ้ริษัทขยายการประกอบธุรกิจครอบคลมุไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งและต่อเนื่องกบัธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัท ซึ่งมี
แนวโนม้การเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและสรา้งรายไดแ้ละความมั่นคงใหแ้ก่ฐานะทางการเงินของบรษัิท นอกจากนี ้การจดทะเบียน
เพิ่มทนุชาํระแลว้ของบริษัทจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินใหแ้ก่บริษัท ทาํใหบ้ริษัท
สามารถขยายการลงทนุในธุรกิจต่าง ๆ ไดต้ามแผนธุรกิจที่วางไว ้อนัจะสง่ผลใหบ้ริษัทมีแนวโนม้ที่จะเติบโตในอนาคตแลว้ ผู้
ลงทนุในกลุม่ INNOBIC LL ยงัสามารถตอ่ยอดความรว่มมือกนัในธุรกิจกนัอยา่งเป็นรูปธรรมดงัที่ไดก้ลา่วแลว้ในขอ้ ( 4 ) ความ
คุม้คา่ที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัเปรยีบเทียบกบัผลกระทบต่อส่วนแบง่กาํไรหรือสทิธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้หากการระดมทนุดงักลา่ว
ไมส่าํเรจ็ บรษัิทอาจสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจที่สาํคญัในการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนใหแ้ก่บรษัิทในระยะยาว 

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกาํหนดราคาเสนอขาย 

บริษัทกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยการ
กาํหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนที่ราคา 14 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยนํา้หนกัของหุน้
ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติเสนอวาระตอ่ที่ประชุมผูถื้อ
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หุน้เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษัทเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ระหว่างวนัที่ 9 พฤษภาคม 
2565 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565  ซึง่มีราคาเทา่กบั  18.67 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart .com)  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยการกาํหนดราคา
เสนอขายตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัท เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินมลูค่า
ยตุิธรรมของราคาหุน้ของบรษัิทท่ีประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงิน  ซึง่ทางคณะกรรมการเห็นวา่ การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้
ดงักลา่วมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมลูค่ายตุิธรรมของหุน้ของบริษัท ซึ่งค่อนขา้งจะมีความเหมาะสมในการใชอ้า้งอิง
มากกว่าราคาตลาดที่มีการซือ้ขายคอ่นขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกบัปริมาณหุน้ที่หมนุเวียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการเขา้มารว่ม
หุน้ธุรกิจกับ INNOBIC LL นอกจากจะไดแ้หล่งเงินทุนและผูร้่วมทุนที่มีศกัยภาพที่ดีทัง้ทางดา้นเงินทุน และช่ือเสียงแลว้ ยงั
สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจใหก้บับริษัทไดอ้ีกดว้ย จะยงัสามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหบ้ริษัทได ้เมื่อมารวมกับธุรกิจที่มีอยู่น่าจะ
สรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยรวมได ้และเมื่อเปรียบเทียบกบัผลประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากธุรกิจที่มีความชดัเจนและ
อนาคตของบริษัทจะทาํใหผู้ถื้อหุน้เดิมของบริษัท ไม่เสียประโยชน ์นอกจากนี ้ทาํใหบ้ริษัทสามารถจดัหาแหลง่เงินทนุไดต้าม
จาํนวนที่ตอ้งการเพื่อขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจที่วาง ไว ้ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทนุในปัจจบุนั รวมถึงเง่ือนไข
ในการเสนอขาย เช่น การหา้มขายหุน้ภายใน ระยะเวลาที่กาํหนด หากเป็นการเสนอขายในราคาที่ต ํ่ากว่าราคาตลาดตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.6  เหตุผลและความจาํเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement)  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัในครัง้นี ้มีเหตผุลและความจาํเป็น
เพื่อเป็นการทาํใหบ้ริษัทเขา้ถึงแหลง่เงินทุนที่สาํคญัและที่สาํคญัที่สดุ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและตรวจสอบแลว้เห็นว่า 
INNOBIC LL สามารถทาํประโยชนใ์หก้บับรษัิทไดจ้รงิ เนื่องจากการไดเ้ขา้รว่มธุรกิจกบั INNOBIC LL ซึง่เป็นนกัลงทนุท่ีมีช่ือเสยีง
และมีศกัยภาพตลอดจนความสามารถในการต่อยอดธุรกิจใหก้ับบริษัทไดใ้นอนาคต ถือไดว้่าเป็นเหตุผลและความจาํเป็นที่
สาํคญัที่ทางคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเสนอขายหุน้ในคราวนี ้ทาํใหบ้รษัิทไมเ่สยีโอกาสที่จะขยายตวัทางธุรกิจในปัจจบุนัและ
ที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจปัจจบุนัใหค้รบวงจรมากขึน้ โดยไมก่ระทบสภาพคลอ่งทางการเงินของบรษัิท ซึง่เป็นธุรกิจที่มีแนวโนม้เติบโต
อย่างต่อเนื่องและบริษัทจะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้จากธุรกิจทัง้ธุรกิจปัจจบุนัและธุรกิจใหม่ดงักลา่ว นอกจากนี ้การออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ จะทาํใหบ้รษัิทสามารถระดมทนุในระยะเวลาอนัรวดเรว็ และยงัเป็นการลดภาระทางดา้นการเงินของ
บริษัทหากบริษัทตอ้งหาเงินทนุดว้ยวิธีการอื่น เช่น การกูย้ืมเงิน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ
ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) มีความจาํเป็นและสมเหตสุมผล ทัง้ยงัสามารถระดมทนุไดค้อ่นขา้งมีความแนน่อน
และมีความรวดเร็วอีกดว้ยทัง้ยงัไดผู้ร้ว่มทนุท่ีมีความแข็งแกรง่และเป็นประโยชนก์บับรษัิทในอนาคตในการต่อยอดธุรกิจรว่มกนั
ตามขอ้ 3 (4) 

4.7  บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซ่ึงเป็นประโยชนก์ับบริษัท และมีความ รู้หรือ
ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนห์รือส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท   

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจากธุรกรรมการซือ้หุ้นสามัญให้แก่ INNOBIC LL ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ทางออ้มของ PTT จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า INNOBIC LL ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ทางออ้มของ PTT เป็นนกัลงทนุที่มีศกัยภาพดา้นเงินทนุและในดา้นช่ือเสียง ในดา้นเงินทนุ INNOBIC LL สามารถที่จะลงทุน
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จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดจ้ริงในการเพิ่มทนุในคราวนี ้และภายหลงัจาก INNOBIC LL เขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแลว้หาก
ทางบริษัทจะระดมทุนในอนาคต ทาง INNOBIC LL ก็มีศักยภาพดา้นเงินทุนและช่ือเสียงที่จะสามารถมีส่วนช่วยใหบ้ริษัท
สามารถในการระดมทุนไดง้่ายขึน้ในอนาคตอีกดว้ย รวมทัง้ยงัสามารถเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทไดใ้นอนาคต  โดย
สามารถที่จะสง่เสริมบริษัททัง้ทางดา้นเงินทนุ ช่ือเสียง โอกาสการทาํธุรกิจใหม่ ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจของบริษัทใหเ้ติบโต
มากขึน้ในอนาคต ซึ่งรายละเอียดไดก้ลา่วถึงการต่อยอดและความรว่มมือกนัแลว้ในขอ้ 3 (4) ตลอดจนความคุม้ค่าที่ผูถื้อหุน้
ไดร้บัเปรยีบเทียบกบัผลกระทบตอ่สว่นแบง่กาํไรหรอืสทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้ 

4.8  ความคุ้มค่าระหว่างประโยชนท์ี่จะได้จากผู้ลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกับการที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น ที่
ออกใหม่ในราคาตํ่าให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของ บริษัทจด
ทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่า ด้วยการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ ์(share-based payments)   

การท่ีบรษัิทเสนอขายหุน้ตอ่บคุคลในวงจาํกดัในราคา 14 บาทตอ่หุน้ ในครัง้นี ้ถึงแมเ้ป็นการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ตํ่ากว่าในราคาตลาด คือตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ก็ตาม แต่ตามเกณฑม์าตรฐานบญัชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 
เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์( Share Based Payment) กาํหนดใหบ้รษัิทตอ้งประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของหุน้สามญัที่ออก
และเสนอขายกบันกัลงทนุซึง่เป็นบคุคลในวงจาํกดัและบนัทกึสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรมของหุน้สามญัและราคาเสนอขาย
เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ หากทางบริษัทจะมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บันกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดยการ
คิดการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์( Share Based Payment) การคิดมูลค่ายุติธรรมของหุน้สามญัที่ออกและเสนอขายกบันกั
ลงทนุ เมื่อทางบรษัิทพิจารณาภาพรวมของราคาตลาดจากสถิติการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทโดยไดร้บัขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
(SET SMART) จากวนัที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 พบว่ามีราคาสงูสดุอยู่ที่ 24.70 บาท และตํ่าสดุที่ 
17.80 บาท มีราคาเฉลี่ยที่ 21.17 บาท ซึ่งก็มีความต่างของราคามากระดบัหนึ่ง มีจาํนวนรายการที่ซือ้กนั 130,004 รายการ 
เฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 537.21 รายการ มีปรมิาณซือ้ขายเทา่กบั 267,164,308.64 หุน้ โดยเฉลีย่ตอ่วนัเทา่กบั 1,103,984.75 หุน้ มี
มลูค่าซือ้ขายเท่ากบั  5,659,281,148.10 บาท เฉลี่ยต่อวนัเท่ากบั 23,385,459.29 บาท ซึ่งทางบริษัทมีจาํนวนหุน้ที่เรียกชาํระ
แลว้จาํนวน 298.010 ลา้นหุน้ มีจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้รายยอ่ย ( %Free Float ) เทา่กบั 52.29% ซึง่เทา่กบัมีหุน้ท่ีกระจาย
อยู่กบัผูถื้อหุน้รายย่อยเท่ากบั 155.83 ลา้นหุน้ ซึ่งเท่ากบัหุน้มีการซือ้ขายตอ่วนัคือ 0.70% ของปริมาณหุน้ท่ีกระจายอยู่ ซึ่งถือ
ไดว้า่ เป็นปรมิาณการซือ้ขายที่นอ้ยมากเมื่อเทียบกบัหุน้ที่ Free Float ในตลาด ดงันัน้ การนาํราคาตลาดในแตล่ะวนัมาอา้งอิง
ทัง้ที่ราคาซือ้ขายก็มีความต่างของราคาซือ้ขายมากระดบัหนึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา และยงัมีปริมาณซือ้ขายที่นอ้ยมากอีก ทาํ
ใหก้ารนาํเอาราคาตลาดที่ซือ้ขายในแต่ละวนัมาเป็นราคาอา้งอิงว่าเป็นมลูค่ายุติธรรมของราคาหุน้ของบริษัท ซึ่งทางบริษัท
พิจารณาวา่ อาจจะไมม่ีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสะทอ้นถึงมลูคา่ยตุิธรรมที่แทจ้รงิของบรษัิทในการนาํมาใชเ้พื่อบนัทึกเป็น
คา่ใชจ้่ายในทางบญัชี ดงันัน้ ทางบรษัิทจึงใชต้วัเลขมลูคา่ยตุธิรรมคือ มลูคา่ยตุิธรรมที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประเมินมลูคา่
หุน้ของบริษัทมาเป็นราคาอา้งอิงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจะสะทอ้นถึงมูลค่าหุน้ของบริษัทที่เป็นมูลค่ายุติธรรมที่น่าจะใหค้วาม
น่าเช่ือถือมากกวา่ ซึ่งถือไดว้า่เป็นราคาที่สะทอ้นถึงมลูคา่ของบริษัทตามปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทซึ่งสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงใน
การลงบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกวา่ ซึง่หาก
ใชต้วัเลขดงักลา่ว ทางบรษัิทจะไมม่ีคา่ใชจ้่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ (share-based payments)  
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5.  สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า 
การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดัโดยกาํหนดราคาเสนอขายไวช้ดัเจนในราคาที่มีสว่นลดเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของราคา

ตลาดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนญุาตใหบ้รษัิทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ต่อบคุคลในวงจาํกดั ซึ่งจะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ จาํนวนรวมกันตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของ
จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในราคาตํ่า
ดงักลา่ว และจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย 

 
6.  คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบรษัิทขอรบัรองวา่ คณะกรรมการบรษัิทไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการดาํเนินการพิจารณาและตรวจสอบขอ้มลู
ของบรษัิท สาํหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยกาํหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชดัเจนซึ่งตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัทแลว้ และมีความเห็นว่า การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทดงักลาวมีความเหมาะสม ทัง้ทางดา้นราคาและการจดัสรรใหก้บันกัลงทนุ เนื่องจากผูล้งทนุดงักลา่วมีช่ือเสียง และมี
ศกัยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทไดจ้ริง อีกทัง้การทาํรายการในครัง้นีจ้ะเป็นการเสริมสรา้งความแข็งแกร่ง
ทางดา้นการเงินของบรษัิทและการเจรญิเติบโตทางธุรกิจของบรษัิทของธุรกิจทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต อีกทัง้ผูล้งทนุยงัสามารถที่
จะตอ่ยอดธุรกิจและก่อใหเ้กิดความรว่มมือกนัในทางธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชนก์บับรษัิทไดใ้นอนาคตอีกดว้ย 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทใน เรื่องที่
เก่ียวกับการเพิ่มทุนในครัง้นีแ้ลว้ หากในการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความความเสียหายแก่บริษั ท ผูถื้อหุน้สามารถ
ฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 
2535 (และที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหนา้ที่นัน้ เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งได้
ประโยชนไ์ปโดยมิชอบผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทได ้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  
 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

-ลายมอืชือ่- 
(ดร. ตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ)์ 
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