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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท อนิเตอร์ไฮค์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่15 สิงหาคม 2559 

ขา้พเจา้บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 
2559 ระหวา่งเวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้องประชุม 4 บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 678 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขุมวิท 
ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1.  การลด/ การเพิม่ทุน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติดงัน้ี 
 

1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 419,999,076 บาท เป็นจ านวน 419,998,782 บาท 
โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ออกจ าหน่ายจ านวน 294 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และ 

2) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 419,998,782 บาท เป็นจ านวน 594,998,274 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 174,999,492  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจะทะเบียนท่ี
เพ่ิมข้ึนทั้งส้ิน 174,999,492 บาท  
 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั ..................... ..................... ..................... 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

 

2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน  
   2.1  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 69,999,797 6 หุน้เดิม : 1 หุน้ปัน
ผล 

  เพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้
ปันผล 

      

/ 174,999,492 1.00 174,999,492 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ประชาชน      
(ระบุ)............      
.......................      
เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 1 (IHL-W1) 

104,999,695 อตัราการจดัสรร: 
4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบแสดงสิทธิ 
IHL-W1 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ: 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IHL-W1 
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือ
หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใช้
สิทธิ  

3.50 บาท ต่อ
หุน้ 

อา้งอิง 
IHL-W1 (“ขอ้ก าหนด

สิทธิฯ”) 

หมายเหตุ 1 

      
      

      
 
หมายเหตุ 
 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผู ้
ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจะจัดให้มีข้ึนในวนัท่ี 19 กันยายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ในจ านวนไม่เกิน 104,999,695 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีในการ
ค านวณสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IHL-W1 ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้ น หากเกิดเศษจากการ
ค านวณตามอตัราการจัดสรรดงักล่าวขา้งตน้ให้ปัดเศษนั้นท้ิง ในการน้ี บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 27 กันยายน 2559 
เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 (Record Date) และ วนัท่ี 28 
กนัยายน 2559 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
 

ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดยคาดวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 คร้ังแรกในวนัท าการสุดทา้ยของเดือน มีนาคม 2560 
 

2. การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ
ฯ IHL-W1 และการปรับอตัราการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นผลให้เกิดเศษของหุ้นท่ีจะไดรั้บตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-
W1 ใหต้ดัเศษของหุน้ดงักล่าวท้ิง  
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3. ก าหนดวันประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
บริษทัฯ จะจดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ข้ึนในวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 
ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี
................................. จนกวา่การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 (วนัท าการถดั
จากวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

บริษทัฯจะท าการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน  174,999,492 บาท มูลค่าท่ีตราไวท่ี้หุ้นละ 1.00 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์และจะจดทะเบียนช าระเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เม่ือมีการเรียกช าระทุน 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

1. เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 

2. เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) โดยเงิน
เพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจะน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการและใชข้ยายธุรกิจ 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เพ่ิมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ และเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีความยดืหยุน่ทางการเงินเพ่ิมข้ึนในการด าเนิน
โครงการต่างๆในอนาคต และเพ่ือส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจาก
หกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็น
อ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ไดมี้ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั 
 

7.2 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
ผูไ้ดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนบริษทัฯคร้ังท่ี 1 (IHL-W1) จะมีสิทธิรับเงินปันผล
จากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯคร้ังท่ี 1 (IHL-W1) และบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ ต่อกระทรวงพาณิชยเ์ป็นเรียบร้อยแลว้ 
 

7.3 อ่ืน ๆ   
- ไม่มี – 
 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 - ไม่มี – 
 

/ 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2559 11 สิงหาคม 2559 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ัง

ท่ี 1/2559 (Record Date) 
29 สิงหาคม 2559 

3 วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 30 สิงหาคม 2559 
4 การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 19 กนัยายน 2559 
5 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการหุน้ปันผลและไดรั้บการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
27 กนัยายน 2559 

6 วนัปิดสมุดทะเบียนการโอนหุน้ 28 กนัยายน 2559 
7 ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 

 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 
          นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
  

 
 
 


