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We are a leading biopharmaceutical company

that is dedicated to improving healthcare

with innovative products. 
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in Holistic Solution 
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& Animal Healthcare 



Experience more than 27 years 
In Pharmaceuticals & Healthcare Products
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Business Structure 
Overview
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Interpharma Group

▪ A company specialized in research & development and   

distribution of animal’s healthcare products with paid-up   
registered capital of 5 million Baht 

▪ A research & business development company selling pet food

products with paid-up registered capital of 4 million Baht

▪ A pharmaceutical manufacturing plants specialized in developing & 
producing pharmaceutical products for human and animals with 
paid-up registered capital of 295 million Baht

▪ A research & business development JV company with Thai Union 
specialized in fish based nutraceuticals with registered capital of 20 
million Baht

55%

60%

100%

51%

88.67%

Teva Pharma (Thailand) Co., Ltd.
Ayutthaya Factory

▪ A pharmaceutical manufacturing plant combining of Silom Medical's 
diverse product portfolio and contracted manufacturing of Teva 
Pharma's generics portfolio

▪ A leading pharmaceutical company, listed in the Stock 

Exchange of Thailand, specialized in holistic healthcare 
products for both human and animal with paid-up registered 
capital of 149 million Baht
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100%

▪ A leading boutique pharmacy chain under the name “Lab 
Pharmacy” with 30 years history and customer base and more than 
20 branches in Bangkok and big cities

Drug Care Company 



Business Opportunities : 
Partnership & Collaboration
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JV : INTER PETRINA JV : INTERPHARMA ZEAVITA

Joint Venture : Dec 17th, 2020, signed JV Agreement 
with Thai Union under Interpharma-ZEAvita Co., Ltd. for 
joint investment in respect of product development, 
manufacturing and distribution of jointly developed 
human supplement products

Joint Venture : 2018, established JV with ASIAN to 
operate a business under Inter Petrina Co., Ltd. 
selling pet food products with registered capital of 4 
million Baht.  The company holds shares with Asian 
Group Service Co., Ltd. in proportion of 60% and 
40% respectively



Business Opportunities : 
Partnership & Collaboration

Collaboration : 2 MOUs signing with Prince of Songkla
University in collaboration to extend research & 

development on kratom and kratom extract

Government Funding : 45 million baht

Collaboration : MOU Signing with RBF
on hemp/CBD extract project
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Latest collaboration
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที ่4/2564

การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจง

(Private Placement) ใหแ้ก่ บริษัท อนิโนบกิ แอลแอล โฮลดิง้จ ากัด

ซึง่เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน)

บริษัท อนิเตอร ์ฟารม์า จ ากัด (มหาชน)



ประวัติความเป็นมาของผู้ลงทนุของบุคคลในวงจ ากัด (PP)
ช่ือบรษัิท: บรษัิท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ำกดั
ที่ตัง้บรษัิท: 555/6 อำคำรเอนเนอรย่ี์คอมเพลก็ซเ์อฟ ชัน้ที่ 2 ถนน

วิภำวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร
ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ: กำรลงทนุในบรษัิทที่ด  ำเนินธรุกิจทัง้ในและ

ตำ่งประเทศเพื่อรองรบักำรลงทนุในธรุกิจตำ่ง ๆ
วนัจดทะเบียนบรษัิท: 22 ธนัวำคม 2563
รำยช่ือคณะกรรมกำร: 1. นำงสำวภทัรนิทร ์ทรพัยไ์สวผล

2. นำยสพุรชยั สิงหก์ลุ
รำยช่ือผูถื้อหุน้: 1. บรษัิท อินโนบิก (เอเซีย) จ ำกดั (รอ้ยละ 100)

2.  นำยรฐักร กมัปนำทแสนยำกร
3.  นำยณฐั อธิวิทวสั
4.  นำงสำวภทัรนิทร ์ทรพัยไ์สวผล



100% 

100% 

(บรษัิทท่ีท ำธุรกรรมเขำ้ลงทนุในหุน้ของบรษัิท)
จ ำกดั  

100% 

สรุปโ รงสร้างการ  อหุ้นของนักลงทุนเพิ่มเติม ดังน  ้
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บรษัิท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
 

บรษัิท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์
จ ำกดั  

 

บรษัิท อินโนบิก (เอเซีย) จ ำกดั  
จ ำกดั  

 

บรษัิท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ จ ำกดั 
จ ำกดั  



Existing Share 298,010,524            

PP 74,510,000             20.0016%

Total Share 372,520,524            

ราคาเสนอขาย 14                          

Total Value 1,043,140,000         

รายละเอ ยดการเพิม่ทุนและเสนอขายหุน้เพิม่ทุน



7 โ รงการ วามร่วมม อ (Partnership Projects) ประกอบด้วย 
1.การร่วมลงทุนโ รงการ า่ยทอดเท โนโลย ผลติภณัฑย์าตาจากยุโรป เพื่อยกระดบัประสิทธิภำพ
ของโรงงำนอินเตอร ์ฟำรม์ำ ใหส้ำมำรถผลิตยำตำท่ีมีมำตรฐำนสำกล
2.กำรใชโ้รงงำนอินเตอรฟ์ำรม์ำ เพ่ือเป็นทางเล อกการวจิัยและพฒันา และการผลิตเวชภัณฑท์ ใ่ช้
เท โนโลย ขั้นสูง
3.กำรใช ้โรงงำน อินเตอรฟ์ำรม์ำ และโรงงำนโมเดิรน์ ฟำรม์ำ เป็นฐานการผลิตเวชภณัฑ ์และอาหาร
เสริมสุขภาพของบรษัิท อินโนบิก (เอเซีย) จ ำกดั,
4.กำรรว่มมือในกำรขยำยเ ร อข่าย LAB PHARMACY
5.กำรรว่มกนัพฒันำและขยำยตลำดเ ร ่องด ม่สมุนไพร
6.กำรขยำยช่องทำงกำรจ าหน่ายผลติภณัฑสุ์ขภาพ ไปตำ่งประเทศผำ่นเครอืขำ่ยของ บรษัิท อนิโนบิก 
(เอเซีย) จ ำกดั และบมจ.อินเตอร ์ฟำรม์ำ
7.กำรรว่มกนัขยำยชอ่งทำงเขำ้ถงึผูบ้รโิภคผำ่นรูปแบบ Digital Platform ทัง้ Telepharmacy และ
Telmedicine



Q1’2022 
Financial Performance



Revenue from Sales growth 53.2% YoY
Unit : MB
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+53.2%



Revenue by Segment
Unit : MB
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40.7%

61.2%

36%

64%

39%

61%



Revenue Contribution by Product Category
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Sales Bridge 1Q’22 vs 1Q’21
Unit : MB
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Continued improving in Gross Margin QoQ

Gross Profit Margin



GP by Segment

Humans Healthcare Animal Healthcare



Lower SG&A spending

Unit : MB
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%SG&A to Rev from Sales



Improving in Net Profit Margin
Unit : MB
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Net Profit Margin



Increasing in EBITDA & EBITDA Margin
Unit : MB

Confidential

EBITDA Margin



PHARMACEUTICAL 

INNOVATIONS

Note : Q1’2022



Q&A




