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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท อนิเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
 

ขา้พเจา้ บริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อ
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 เก่ียวกบัการลดทนุ การเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1  การลดทุน  

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
จ านวน 19,423,560 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 178,039,755 บาท เป็น 158,616,195 บาท โดยการตดัหุน้
สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายออกจ านวน 38,847,120 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุน้สามญัที่เหลือจาก
การจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) จ านวน 2,387 หุน้ และเหลือจาก
การส ารองส าหรบัการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) 
จ านวน 4,774 หุน้และหุน้ส ารองส าหรบัใชส้ทิธิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป จ านวน 38,839,959 หุน้ 

1.2 การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 57,602,430.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 158,616,195 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
216,218,625.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 115,204,861 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพื่อจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 74,510,000 หุน้ ส  ารองเพิ่มไวส้  าหรบัการปรบัสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (IP-W1) จ านวน 1,854,902 หุน้ และส ารองส าหรบัการ
เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 38,839,959 หุน้ รายละเอียดดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ 

76,364,902 0.50 38,182,451.00 

 แบบมอบอ านาจทั่ วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ 

38,839,959 0.50 19,419,979.50 
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2.  การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

2.1  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

จัดสรรให้แก ่ จานวนหุ้น 
(หุน้) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย  
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ 
บรษัิท อินโนบิก แอล แอล 
จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย
ทางออ้มของ PTT 

74,510,000  - 14 - โ ป ร ดพิ จ า รณ า
หมายเหต ุ1-3  

เพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
IP-W1 

1,854,902  - - 
 

- โ ป ร ดพิ จ า รณ า
หมายเหต ุ1-3  

*หมายเหต ุราคาเสนอขายเทา่กบั 14 บาท ซึง่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบรษัิท 

1.  มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขาย  หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
74,510,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากดั ใหก้ับบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ากดั 
(“INNOBIC LL”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางออ้มของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“PTT”) ที่ PTT ถือหุน้ทางออ้มผ่าน
บริษัทย่อยในสดัส่วนรอ้ยละ 100) ซึ่ง INNOBIC LL จะถือหุน้ในบริษัทคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
ภายหลงัการเพิ่มทนุ 

ธุรกรรมการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  โดยก าหนดราคาเสนอ
ขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคาเสนอขาย 14 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
ของบริษัท ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 
ทจ. 72/2558”) โดยบรษัิทก าหนดสว่นลดรอ้ยละ 25.02 ของราคาตลาด ซึง่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด จึงเขา้ขา่ยเป็น
การเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาดตาม ประกาศ ทจ. 72/2558 และตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จ านวนรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ  10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักลา่ว 

นอกจากนี ้แมบ้ริษัทจะไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทแลว้ บริษัท
จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษัิทดว้ย 

ซึง่ราคาตลาดส าหรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ INNOBIC LL ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้สามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่
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ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทให ้ INNOBIC LL ซึ่งเป็น
บคุคลในวงจ ากดั คือระหวา่งวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565  ซึง่มีราคาเทา่กบั  18.67 บาทตอ่หุน้ 
(ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ INNOBIC LL ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของราคาหุน้ของบรษัิทก่อน
วนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิให ้INNOBIC LL ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมด
ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent  Period) 
โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทดงักลา่วเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนด ระยะเวลา 
6 เดือน INNOBIC LL จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายดงักลา่วไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด
ที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ส  าหรบัรายละเอียดส าคญัเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1  

ทัง้นี ้INNOBIC LL ไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ และไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิท และบริษัทยอ่ย ในลกัษณะที่จะท า
ใหเ้ขา้ข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันที่ถือหุน้ของ
บริษัท อนัจะเป็นเหตุใหต้อ้งนบัรวมการถือครองหลกัทรพัยเ์พื่อท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท (Tender 
Offer) กลา่วคือ ไมม่ีบคุคลอื่นท่ีมีความสมัพนัธห์รอืมีการกระท ารว่มกนั (Concert Party) หรอืไมม่ีบคุคลตามมาตรา 258 
ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุน้ไวแ้ทน 
(Nominee) ดงันัน้ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทของ INNOBIC LL ภายหลงัการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ( Private Placement)  INNOBIC LL จึงไม่มีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบรษัิท (Tender Offer) เนื่องจากยงัไดหุ้น้ของบรษัิทไมถ่งึจ านวนรอ้ยละ 25 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือครองหลกัทรพัย์
เพื่อ ครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั INNOBIC LL จะถือหุน้ของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 74,510,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ของ
ทนุช าระแลว้ทัง้หมด (ก่อนการใชส้ทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ IP-W1) 

บริษัทคาดวา่กระบวนการซือ้ขายทัง้หมดจะสามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2565 (ขึน้อยูก่บัความ
สมบรูณข์องเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามสญัญาซือ้ขายหุน้) และภายหลงัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิธุรกรรมการซือ้หุน้
สามัญของ INNOBIC LL รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวแล้วพร้อมทั้ง มอบหมายให้
คณะกรรมการบรษัิท หรอื คณะกรรมการบรหิาร หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอื ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บรษัิท หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรอื ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยใหม้ีอ  านาจที่จะ
สามารถด าเนินการไดด้งัตอ่ไปนี ้

http://www.setsmart.com/
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(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอ ขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้ สามญัเพิ่มทนุ วนั
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และวิธีการช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจดัสรร
และจองซือ้เป็นคราวเดียว หรือหลายคราว) รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการออก เสนอขาย 
จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วและการดแูลการจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง
ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) การลงนาม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง การติดตอ่ หรือแจง้รายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ และ
หลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ ส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
รวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อให้
การออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัของบรษัิทส าเรจ็ลลุว่งไปได  ้

(3) ในกรณีที่การจดัสรรภายในระยะเวลาที่ไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แต่เกินกว่าสามเดือน มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุ้นท่ีสงู
กว่าราคาที่ก าหนดโดยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยราคาดงักลา่วเป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาด
ในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขาย
หุน้ที่ออกใหม ่ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ในกรณีก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ก าหนดใหบ้รษัิท
ตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่
วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ หรือบริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 12 
เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ หากผูถื้อหุน้มีมติไวอ้ยา่งชดัเจนวา่เมื่อพน้ระยะเวลา 3 
เดือนดงักลา่ว ใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจาก คณะกรรมการบรษัิทก าหนดราคาเสนอขาย
ตามราคาตลาดไดต้ามขอ้ 15 (2) 

2. มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 57,602,430.50 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 158,616,195 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 216,218,625.50 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 115,204,861 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวน 74,510,000 หุน้ ส  ารองเพิ่มไวส้  าหรบัการปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษัิทครัง้ที่ 1 (IP-W1) จ านวน 1,854,902 หุน้ และส ารองส าหรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 38,839,959 หุน้ 

3. มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 76,364,902 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ,0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 74,510,000 หุน้ และ
ส ารองเพิ่มไว้ส  าหรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่  1 (IP-W1) จ านวน 
1,854,902  หุน้ และส ารองส าหรบัการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 38,839,959 หุน้ 
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2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

 ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

10,000,000 
- 

ไมเ่กินรอ้ยละ 30 
ของทนุช าระแลว้ 

โปรดพิจารณาหมายเหต ุ1-5 

 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดง
สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอน
สทิธิไดท้ี่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิม 

 - 
 
 

- 
 

 
 
 

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

หุน้บรุมิสิทธิ 
28,839,959 

- 
ไมเ่กินรอ้ยละ 10 
ของทนุช าระแลว้ 

โปรดพิจารณาหมายเหต ุ1-5 

        
1/ รอ้ยละตอ่ทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทจดทะเบยีนมีมตใิหม้ีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate  
หมายเหต:ุ 

1. มีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กิน 38,839,959 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) ไมเ่กิน 28,839,959 หุน้ และเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทจ านวนไม่เกิน 
10,000,000 หุน้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงันี ้
(1) พิจารณาก าหนด แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จ ากดัเฉพาะวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การ
ช าระคา่หุน้ และการก าหนดขอ้ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว เป็นตน้ 

(2) เขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดที่
จ  าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

(3)  ลงนามในเอกสารหรือแบบค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ 
รวมถึงมีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

2. การเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และ
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ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการ
ที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

3. ราคาที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดย
ราคาเสนอขายจะไมต่  ่ากวา่ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการ
ติดตอ่กนัแตไ่มเ่กินสบิหา้วนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

4. ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 หรือขอ้ 2 ขา้งตน้แลว้ ทนุช าระแลว้ของบริษัทในส่วน
เพิ่มเทา่กบั 13.03% ซึง่ตอ้งไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษัิทมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในวนัที่บริษัทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน 

5. ในกรณีที่มีเศษหุน้ท่ีเหลือจากการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในครัง้นี ้
บรษัิทจะด าเนินการปัดเศษหุน้ทิง้ทัง้จ านวน 

 
3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565  ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิเขา้รว่มประชมุ ในวนัที่ 20 มิถนุายน 
2565 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเงือ่นไข การขอ อนุญาต (ถา้มี) 

1. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษัิทมีมติอนมุตัิธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ INNOBIC LL และธุรกรรมการ
จดัสรรหุน้ รวมทัง้อนมุตัิเรือ่งตา่ง ๆ ที่จ าเป็น และ/หรอื เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักลา่ว 

2. การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมส่วนของผูถื้อ หุน้ที่มีส่วนไดเ้สียในที่
ประชุมและจะตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้รวมกันตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ดงักลา่ว 

3. บรษัิทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่
ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ใหแ้ก่ INNOBIC LL 
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5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน 

บรษัิทขอสรุปวตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทนุใหก้บันกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไปดงันี ้

1. วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้เพิ่มทนุใหก้บันกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,043.14 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียด

โครงการท่ีคาดวา่จะน าเงินเพิ่มทนุไปใช ้ดงันี ้

1. ขยายกิจการไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัทซึง่เก่ียวเนื่องกบัสขุภาพ เช่น โรงพยาบาล รา้น
ขายยาส่ง โรงงานสมุนไพร  Tele-pharmacy Telemedicine  เป็นต้น ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งโครงการ
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษา รวมทัง้การติดต่อในการเขา้ซือ้กิจการ โดยโครงการทัง้หมดน่าจะก่อใหเ้กิด
รายไดก้บับริษัทไม่ต ่ากว่า 1,000-1,500 ลา้นบาทต่อปี เนื่องจากการด าเนินการตามวตัถปุระสงคข์อ้นีม้ีธุรกิจที่
หลากหลายที่บริษัทจะลงทนุ และ/หรือเขา้ร่วมลงทุน ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกใหก้บัทางบริษัทได ้ดงันัน้ หาก
โครงการใดๆ ก็ตามที่ไมส่ามารถด าเนินการตามแผนไดส้  าเร็จก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ กบับริษัท  ซึ่งการลงทนุใน
โครงการดงักลา่วทางบรษัิทก็จะพิจารณาใหม้ีความเสีย่งที่เกิดขึน้นอ้ยที่สดุเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนที่ไดร้บั โดย
มุง่เนน้ไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งและตอ่เนื่องกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทในปัจจบุนั ซึง่ก็จะลดความเสีย่งของการด าเนนิ
ธุรกิจลงได ้

2. โครงการ EU standard ของการผลิตยาตาของโรงงานของบริษัทที่จังหวดัอยุธยา  ประมาณ 100 ลา้นบาท ซึ่ง
โครงการดงักล่าวอยู่ในระหว่างการศึกษา โดยโครงการทัง้หมดน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดก้ับบริษัทไม่ต ่ากว่า 100  
ลา้นบาทตอ่ปี 

3. สรา้งแผนกผลติเวชส าอางและเม็ดฟู่ ของโรงงาน Modern Pharma  ประมาณ 50 ลา้นบาท โดยโครงการทัง้หมด
นา่จะก่อใหเ้กิดรายไดก้บับรษัิทไมต่  ่ากวา่ 75  ลา้นบาทตอ่ปี 

4. ขยายสาขารา้นขายยา ประมาณ 100 ลา้นบาท  โดยโครงการทัง้หมดนา่จะก่อใหเ้กิดรายไดก้บับริษัทไมต่  ่ากวา่ 
150  ลา้นบาทตอ่ปี 

5. จ่ายเงินคืนเงินกู ้ประมาณ 150 ลา้นบาท 

6. ใชส้  าหรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียน 143.14 ลา้นบาท 

เนื่องจากการด าเนินการตามวตัถปุระสงคท์ี่กลา่วมาขา้งตน้ มีธุรกิจที่หลากหลายที่บริษัทจะลงทนุและ /หรือเขา้รว่ม
ลงทนุ รวมถึงการช าระหนีแ้ละเป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกใหก้บัทางบริษัทได ้ดงันัน้ หากโครงการใด  ๆ ก็
ตามที่ไมส่ามารถด าเนินการตามแผนไดส้  าเรจ็ก็จะไม่มีผลกระทบใด ๆ กบับริษัท ซึ่งการลงทนุในโครงการดงักลา่วทางบรษัิทก็
จะพิจารณาใหม้ีความเสี่ยงที่เกิดขึน้นอ้ยที่สดุเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนที่ไดร้บั โดยมุง่เนน้ไปยงัธุรกิจที่เก่ียวขอ้งและตอ่เนื่องกบั
ธุรกิจหลกัของบรษัิทในปัจจบุนัของบรษัิท ซึง่ก็จะลดความเสีย่งของการด าเนินธุรกิจลงได  ้

ทัง้นี ้บริษัทวางแผนที่จะด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ขา้งตน้ ในโครงการต่างๆ ในนามของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/
หรอืความรว่มมือในการรว่มลงทนุกบั PTT เพื่อจะด าเนินการตอ่ยอดธุรกิจเดมิของบรษัิท รวมทัง้ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ในปัจจบุนัและหรอืธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต  
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** หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวดังที่กล่าวมาขา้งตน้ อาจมีการเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง/แก้ไขได ้เนื่องจาก
สถานการณแ์ละปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่บรษัิทจะรายงานการเพิ่มเติม หรอื เปลีย่นแปลง/แกไ้ข ยงัมีความไม่
แน่นอน ขึน้อยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัท เง่ือนไขและรายละเอียดของโครงการต่าง  ๆ ในอนาคตดงักลา่ว 
ความส าเร็จในการเจรจาตอ่รองผลของการศกึษาความเป็นไปได ้รวมทัง้ ผลของการตรวจสอบกิจการ ทัง้ทางดา้นสถานะทาง
กฎหมายและสถานะการเงิน บญัชี ของโครงการนัน้ ๆ ดว้ย ซึง่โครงการดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงสดัสว่น
การใชเ้งินไดต้ามความเหมาะสมกบัการลงทนุเพื่อเป็นประโยชนส์งูสดุกบับรษัิทและผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็ดี หากบรษัิทมีการลงทนุ
ในกิจการดงักลา่วแลว้ ถือไดว้า่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เมื่อคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิรายการ
ดงักลา่วแลว้ทางบรษัิทก็จะด าเนินการใหถ้กูตอ้งตามกฎเกณฑด์งักลา่วอยา่งเครง่ครดัตอ่ไป 

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท และรายละเอียดของการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบริษัทตามสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้เพิ่ มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด 
(มหาชน) ใหแ้ก่ INNOBIC LL ซึง่เป็นบคุคลในวงจ ากดั  

2.  วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.  เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบรษัิทส าหรบัการลงทนุหรอืขยายธุรกิจใหท้นัตอ่ความตอ้งการและสภาวะการณ ์
2. เพื่อความพรอ้มส าหรบัความตอ้งการใชเ้งินทนุหมนุเวยีนที่อาจเพิม่ขึน้จากการขยายธุรกิจ 
3. เพื่อช าระคืนเงินกูย้มืของบรษัิท 

ทัง้นี ้วตัถปุระสงคต์่าง ๆ ที่กลา่วมาขา้งตน้ยังมีความไมแ่น่นอน รวมถึงการใชเ้งินทนุดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัท ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดและความจ าเป็นในแต่ละ
สถานการณต์่างๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทจะตกลงและท ารายการใด ๆ ทางบริ ษัทก็จะปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบของทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยที่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั เช่น หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงหลกัเกณฑก์ารไดม้าหรอืจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ 
 
6.  ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

(1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจทัง้ทางดา้นยาและเวชภณัฑ์ ผลิตภณัฑส์ารอาหารและอาหารเสริม 
(Nutrition & Supplement) ผลิตภณัฑส์มนุไพรและเครื่องดื่มสมนุไพร ผลิตภณัฑเ์สรมิความงาม ผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริม รวมทัง้ ธุรกิจคา้ปลีกและรา้นขายยา ซึ่งการที่บริษัทไดเ้งินลงทนุเพื่อเขา้ลงทนุจะท าใหบ้ริษัทสามารถขยาย
ประเภทธุรกิจของบริษัทเพิ่มมากขึน้ และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคห์ลกั และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิทท่ี
มุง่เนน้เก่ียวกบัธุรกิจดา้นสมนุไพร และสขุภาพ ซึง่จะสง่ผลใหใ้นอนาคตรายไดแ้ละก าไรของบรษัิทเพิ่มมากขึน้ 
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(2) เป็นการเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่า ทาง
กลุม่ INNOBIC LL ไดเ้ขา้ซือ้หุน้บรษัิทยาชัน้น าจากไตห้วนั ซึง่ทางกลุม่ INNOBIC LL จะเดินหนา้ธุรกิจมุง่เนน้เรื่อง 
ยา การผลิตยา เทคโนโลยีทางการแพทย ์และอาหารเพื่อสขุภาพ ซึ่งจะสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทที่จะขยายตัวต่อไป ดังนัน้ เมื่อกลุ่ม INNOBIC LL ไดเ้ขา้ซือ้หุน้บริษัทแลว้ ทัง้สองกลุ่ม
สามารถตอ่ยอดธุรกิจสง่เสรมิธุรกิจของบรษัิทไดโ้ดยสรุป ดงันี ้

ดา้นวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

ความรว่มมือดงักลา่วจะเป็นการรว่มมือกนัในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพแบบครบวงจรตัง้แตต่น้น า้
จนถึงปลายน า้ร่วมกัน ตั้งแต่เวชภัณฑท์ี่ใช้นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์ส าหรับสุขภาพ
ดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนเภสชัและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของ
ไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและเครือ่งดื่มเพื่อสขุภาพ (Health Food and Drink) รว่มกนั โดยทีมนกัวิจยั
ทัง้ 2 ฝ่าย เช่น ความรว่มมือในการสกดัสารสกดัจากใบกระทอ่ม การพฒันาเครือ่งดื่มใบกระท่อมส าหรบัรา้นกาแฟ 
Café Amazon การพฒันาต ารบัยาหยอดตา และน า้ตาเทียมส าหรบัแบรนดอ์ินโนบิก 

ดา้นการผลติ 

INNOBIC LL อยู่ระหวา่งการพฒันาผลิตภณัฑส์ารอาหารและอาหารเสริม (Nutrition & Supplement) เป็นจ านวน
หลายผลิตภณัฑ ์และบริษัทมีโรงงานที่สามารถรองรบัส าหรบัการผลิต (OEMs) ซึ่ง INNOBIC LL สามารถที่จะตอ่
ยอดใชเ้ครอืขา่ยการผลติดงักลา่วเป็นหนึง่ในตวัเลือกส าหรบัการผลติสารอาหารและอาหารเสรมิ หากสามารถที่จะ
เจรจาเง่ือนไขทางธุรกิจไดเ้ป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผลิตภณัฑท์ี่อยู่ขอบข่ายความร่วมมือดา้นนี ้เช่น ยาหยอดตา น า้ตา
เทียม ผลติภณัฑแ์คลเซียม ฯลฯ 

ดา้นการขายและช่องทางจดัจ าหนา่ย 

INNOBIC LL เป็นหนึง่ในบรษัิทลกูของกลุม่ปตท. ซึง่มีการบรหิารงานสถานีบรกิารน า้มนั ปตท. ทั่วประเทศ ในขณะ
ทีบ่รษัิทมีช่องทางจดัจ าหนา่ยยาและอาหารเสรมิผา่นรา้นขายยา LAB PHARMACY ซึง่เป็นช่องทางจดัจ าหนา่ยแก่
ประชาชนทั่วไป การจดัตัง้รา้นขายยา LAB PHAMACY ในสถานีบรกิารน า้มนั ปตท. เป็นหนึ่งในความรว่มมือที่อยู่
ในแผนการประเมินและด าเนินการ 

นอกจากนี ้ผลิตภณัฑย์าและอาหารเสริมของทาง INNOBIC LL อาศยัช่องทางจดัจ าหน่ายในหลาย ๆ ทาง ซึ่งรา้น
ขายยาเป็นอีกหนึ่งช่องทางจัดจ าหน่ายที่ส  าคญั ความร่วมมือกับบริษัทจะเป็นหนึ่งในความร่วมมือที่เสริมสรา้ง
ช่องทางจดัจ าหนา่ยผา่นรา้นขายยา เช่น LAB PHAMACY 

และทางบริษัทยงัสามารถใชช้่องทางการตลาดของกลุ่ม INNOBIC LL ที่มีเป็นช่องทางการตลาดในประเทศที่มี
เครือข่ายช่องทางการขายที่หลากหลายครอบคลมุทั่วประเทศ และยงัสามารถขยายการตลาดไปสูภ่มูิภาคอื่นๆใน
ตา่งประเทศไดอ้ีกดว้ย 
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ดา้น Digital Health 

INNOBIC LL และบริษัทไดแ้สดงความสนใจรว่มกนัในการเขา้สูธุ่รกิจ Digital Health ซึ่งกลุม่ปตท. อยู่ระหวา่งการ
พฒันาแอปพลิเคชัน Digital Health และทางบริษัทมีผลิตภณัฑย์าและรา้นขายยาเป็นของตนเอง ซึ่งโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางธุรกิจทัง้ 2 ฝ่ายจะช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ในการเขา้สูธุ่รกิจ Digital Health ตอ่ไป  

ดา้น Technology Transfer 

เนื่องจากทางกลุม่ INNOBIC LL ตอ้งการพฒันาผลติภณัฑย์าและนวตักรรมทางดา้นไบโอเทคโนโลยี ซึง่เทคโนโลยี
ดังกล่าวในอนาคตสามารถที่จะส่งผ่านหรือส่งต่อมาพัฒนาและผลิตกับโรงงานผลิตยาในกลุ่มของบริษัทไดใ้น
อนาคต  

(3) บรษัิทไมต่อ้งพึง่พากระแสเงินสดของบรษัิทหรอืเงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท และไมต่อ้งแสวงหาแหลง่เงินทนุส าหรบั
การลงทนุ เนื่องจากบรษัิทจะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท จ านวนไมเ่กิน 74,510,000 หุน้ มลูคา่หุน้
ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 14 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม 1,043.14 ลา้นบาท ใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุน
หมนุเวียนหรอืภาระหนีท้ี่บรษัิทจะตอ้งกูเ้พิ่มเติม  

(4) บรษัิทจะมีเงินทนุส าหรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทเพิ่มเติมในอนาคต 

(5) บรษัิทจะมีสภาพคลอ่งมากขึน้จากเงินทนุหมนุเวียนที่ไดร้บัจากเงินเพิ่มทนุ 

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบรษัิทขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนัในการจดัสรรเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้
เพิ่มทนุในครัง้นี ้อยา่งไรก็ตาม การจดัสรรรวมถึงการจองซือ้และการช าระเงินจรงิอาจมจี านวนนอ้ยกวา่จ านวนหุน้ท่ีบรษัิท
ประสงคจ์ะเสนอขาย ซึง่อาจท าใหบ้รษัิทไดร้บัเงินนอ้ยกวา่ที่คาดการณไ์ว ้ในกรณีดงักลา่วแผนการใชเ้งินเพิม่ทนุของ
บรษัิทอาจแตกตา่งไปจากแผนการใชเ้งินท่ีระบไุวใ้นขอ้ 5 ขา้งตน้ 

 
7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1.  เมื่อบรษัิทมีเงินทนุท่ีจะขยายธุรกิจและมีการสง่เสรมิตอ่ยอดธุรกิจกบั INNOBIC LL ยอ่มท าใหบ้รษัิทมีรายได ้และมี
ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มมากขึน้ ผูถื้อหุน้ก็จะไดป้ระโยชนจ์ากเงินปันผลที่จะไดร้บั  

2.  บริษัทไดผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ว่มทนุที่มีศกัยภาพ มีช่ือเสียงทัง้ทางดา้นเงินทนุและความสามารถในการต่อยอดธุรกิจกบั
บริษัท ในระยะยาวทางบริษัทก็จะไดป้ระโยชนจ์ากการขยายธุรกิจซึ่งก็จะท าใหบ้ริษัทมีฐานเงินทุนและมีธุรกิจที่
เติบโตและยั่งยืน ซึ่งหากบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดี มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ก็จะส่งผลกับผูถื้อหุน้ใน
ทางออ้มที่ถือหุน้ของบรษัิท 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

โปรดพิจารณาสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากัด 
(มหาชน) ใหแ้ก่ INNOBIC LL ซึง่เป็นบคุคลในวงจ ากดั  

 
9.  ค ารับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง บริษัท ใน
เรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ลว้ หากในการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วก่อ ใหเ้กิดความความเสียหายแก่ บริษัท ผูถื้อ
หุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติ บริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหากการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่นัน้ เป็นเหตใุหก้รรมการหรอื บคุคล
ที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิฟอ้งเรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้ แทน บริษัท
ได ้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
10.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทพิจารณาอนมุตัิการออกและ

เสนอขายรวมทัง้จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ INNOBIL LL 

19 พฤษภาคม 2565  

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

20 มิถนุายน 2565 

3. ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขาย
รวมทัง้จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ INNOBIC LL 

20 กรกฎาคม 2565  

4. บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั  

ภายในเดือนสงิหาคม 2565  

5. บรษัิทจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มี
มติ  

6. บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแบบ
ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ ในราคาที่ต  ่ากวา่ราคาตลาด 

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัที่มีมติ
อนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือภายใน 12 
เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ ซึ่งในกรณีนีผู้ถื้อหุน้
มีมติไวอ้ย่างชดัเจนว่าเมื่อพน้ระยะเวลา 3 
เดือนดงักลา่ว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ



65 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดเวลาโดยประมาณ 
บริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคา
ตลาดในช่วงที่เสนอขาย  

7. บรษัิทจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีบริษัทไดร้บัช าระ
คา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

 
 
บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 
 

ลงลายมือช่ือ                -ลายมือชือ่-  -ลายมอืชือ่-    กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

               (ดร. ตฤณวรรธน ์ธนิตนิธิพนัธ)์ (นางสาวนภาภรณ ์เดชอคัราช) 
 


