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วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 

 
เร่ือง  การจ่ายหุน้ปันผล  และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
 และเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2559 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 เวลา 14:00 น. ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีมติท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
1. ให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธิ

และก าไรสะสม ดงัน้ี:- 
1. จ่ายเป็นหุ้นสามญัของบริษทัในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษ

หุน้ บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 
2. จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0185 บาท เพือ่รองรับการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฏหมายก าหนด 

 
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีในอตัราหุ้นละ 0.1852 หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลท่ีจ านวน 77,783,774 บาท คิด
เป็นร้อยละ 72.23 ของก าไรสุทธิซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
 
เงินปันผลจ านวน 0.1667 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย คือ 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ ท่ีเป็นก าไรท่ีไม่ผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษี

ในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 

 
2. ให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) ใหไ้ม่
เกิน 104,999,695 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอตัราการจดัสรรท่ี 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ในการค านวณสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบ
แสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ให้ปัดเศษ
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นัน่ท้ิง ทั้งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 3.50 
บาท ต่อหุน้ และมีก าหนดการใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือน 
 
ทั้งน้ี การใหสิ้ทธ์ิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 
3. ให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัลงจาก 419,999,076 บาท 

เป็น 419,998,782 บาท โดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
 

4.  ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 419,998,782 บาท เป็น 
594,998,274 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 174,999,492 หุ้นเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  

 
5. มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 19 กนัยายน 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอร์ด

รูม 2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมี
วาระการประชุมดงัน้ี 
 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 วาระท่ี 2  พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล  

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 419,999,076 บาท เป็นจ านวน 

419,998,782 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ออกจ าหน่าย 294 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00  บาท 

และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติั ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 419,998,782 บาท เป็น 594,998,274 บาท 

โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 174,999,492  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญั  
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6. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นวิสามญั คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 และ ให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 
 

7. มีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บหุ้นปันผล และใบส าคญัแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ในวนัท่ี 27 
กนัยายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 และก าหนดจ่ายหุ้นปันผลและก าหนดวนั
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 การให้สิทธิดงักล่าว
ยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
(นางสาวชุติมา บุษยโภคะ) 

       รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

 



1 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ของ บริษัท อนิเตอร์ไฮค์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (IHL-W1) 

ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ช่ือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” “IHL-W1) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้

จ านวนท่ีออก ไม่เกิน 104,999,695 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วธีิการจดัสรร 

บริษทัฯจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจัดสรรท่ี 4 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ โดยบริษทัฯจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูท่ี้มีรายช่ือปรากฏเป็น
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
คือ ในวนัท่ี 27 กันยายน 2559 และ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) ในวนัท่ี 28 กันยายน 2559 ทั้ งน้ี ในการค านวณสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการ
จดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ใหปั้ดเศษนั้นลง และในกรณีท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือจากการ
จองซ้ือตามสิทธิดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะตดัใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือนั้นท้ิงทั้ ง
จ านวน โดยผูถื้อหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิของตนตามอนัตราท่ี
ก าหนดไว ้

อตัราการใชสิ้ทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีท่ีมีการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผู ้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) (“ขอ้ก าหนดสิทธิฯ”) 

ราคาการใชสิ้ทธิ 
3.50 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีท่ีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ 

วนัออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนด
วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น โดยบริษทัฯจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ไดใ้นวนัท่ี 12 ตุลาคม 
2559 

อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 
3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IHL-W1 ได้ในวนัท าการวนัสุดท้ายของเดือน มีนาคม กันยายน ภายหลังจากวนัท่ีออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิจนครบอายุของใบแสดงสิทธิ (“ว ันก าหนดการใช้สิทธิ”) โดย
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคาดวา่จะเป็นวนัท าการสุดทา้ยของเดือน มีนาคม 2560 และวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยไม่ตรงกบัวนัท่ีท าการ ให้
เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัท าการถดัไป 

ระยะเวลาการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้ง
แจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 (“ความจ านง
ในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ให้
แสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิระหวา่งเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนัท า
การก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

การแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
ฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 แล้ว การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่
สามารถเพิกถอนได ้

จ านวนหุน้สามญัท่ี
จดัสรรไวเ้พื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 104,999,695 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 25* 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯจ านวน 419,998,782 หุ้น (ภายหลงัเสนอขาย
หุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน) 
 
*วธีิการค านวณสดัส่วนหุน้รองรับ 
 
จ านวนหุน้รองรับส าหรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1  
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
= ร้อยละ 25 

นายทะเบียนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ งโดยชอบให้ท า
หนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของใบแสดงสิทธิ IHL-W1 

ตลาดรองของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ี
เกิดจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 

1.ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 
ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ IHL-W1 ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะ
ไม่ไดรั้บผลกระทบทางการดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ เน่ืองจากเป็นการออกและ
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เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน อยา่งไรก็ตามหากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ครบทั้งจ านวน 104,999,695 หุ้น และผูใ้ช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ดงักล่าวไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ สิทธิออกเสีย
ของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จะลดลงในสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 18 
 
สูตรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ 
 

จ านวนหุน้รองรับส าหรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ + หุน้ปันผล + 

จ านวนหุน้ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
ร้อยละ 18  = 
104,999,695 
419,998,782 + 69,999,797 + 104,999,695 
 
2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 
เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 3.50 บาท ต่อหุน้ ซ่ึงต ่ากวา่ราคา
ถงัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 7 วนั ท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ดงันั้น ผูถื้อหุน้เดิมจึง
ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของราคา อยา่งไรก็ตามหากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ครบทั้งจ านวน 104,999,695 หน่วย โดย
บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทัฯ ร้อยละ 21.04 

เหตุการณ์ท่ีบริษทัจะตอ้ง
ออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับ
การปรับสิทธิ 

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 (ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดง
สิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

การปรับสิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนงั ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯอนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ากดัในราคาสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ซ่ึงต ่ากวา่
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้สามญัของบริษทัฯ 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซ้ือหุน้สามญัใหม่ (เช่น หุ้น
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กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่าว ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ายปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 

(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเกินกวา่ร้อยละ 70 จากก าไรสุทธิต่อปี 
(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนในลกัษณะเดียวกบัขอ้ (ก) – (จ) ขา้งตน้ท่ีท าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดิม 
 
ทงัน้ี ค  าจ ากดัความ สูตรการค านวณเพ่ือการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ จะ
เป็นไปตามท่ีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ 

วตัถุประสงคข์องการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะ
พึงไดรั้บจากการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังน้ี 

เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ เพื่อให้
บริษทัฯ มีความยดึหยุน่ทางการเงินในการด าเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต รวมไปถึงเพ่ือใช้
เป็นเงินทุนในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ และเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง และเพ่ือส ารองเงินไวใ้ช้
เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึ
ไดรั้บจากการเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ IHL-W1 ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ 
จะสามารถน าเงินทุนท่ีได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ในอนาคตตามความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-
W1 ในคร้ังน้ี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

ใหค้ณะกรรมกาบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายมีอ านาจในการ 
(1) ก าหนดเงือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิ  IHL-W1 เ ช่น  ว ันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  IHL-W1 
รายละเอียดและขั้นตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ระยะเวลาการใช้
สิทธิ และวนัครบอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ตลอดจนอ านาจในการ
ก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ 
และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ 

(2) เขา้เจรจา ท าความตกลงและลงนามในแบบค าขออนุญาต สญัญา และเอกสารอ่ืน
ใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ซ่ึงรวมถึงการ
ติดต่อและการยืน่ค  าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-
W1 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ 

(3) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IHL-W1 ในคร้ังน้ี 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท อนิเตอร์ไฮค์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่15 สิงหาคม 2559 

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

 

1.  การลด/ การเพิม่ทุน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติดงัน้ี 
 

1) อนุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 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 
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 174,999,492  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 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 1 174,999,492 
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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 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจะจดัใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ IHL-W1 ในจ านวนไม่เกิน 104,999,695 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีในการค านวณสิทธิท่ีจะ
ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั่น หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการ
จดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ให้ปัดเศษนั้นท้ิง ในการน้ี บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 27 กนัยายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 (Record Date) และ วนัท่ี 28 กันยายน 2559 เป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
 
ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 มีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดยคาดวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 คร้ังแรกในวนัท าการสุดทา้ยของเดือน มีนาคม 2560 
 

2. การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิฯ 
IHL-W1 และการปรับอตัราการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นผลให้เกิดเศษขอหุ้นท่ีจะไดรั้บตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ให้
ตดัเศษของหุน้ดงักล่าวท้ิง  
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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 าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 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)         

บริษัทฯจะท าการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวน  174,999,492 บาท มูลค่าท่ีตราไวท่ี้หุ้นละ 1 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์และจะจดทะเบียนช าระเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เม่ือมีการเรียกช าระทุน 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

1. เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 

2. เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) โดยเงินเพ่ิม
ทุนท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจะน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและใชข้ยายธุรกิจ 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เพ่ิมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของบริษทัฯ และเพ่ือให้บริษทัฯมีความยึดหยุน่ทางการเงินเพ่ิมข้ึนในการด าเนิน
โครงการต่างๆในอนาคต และเพ่ือส ารองเงินไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลงัจากหัก
เงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ไดมี้ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั 
 

7.2 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
ผูไ้ดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนบริษทัฯคร้ังท่ี 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 

 

 

 

       นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 

                                                                                                                  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 


