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วนัท่ี  2 กนัยายน 2559 
  

เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 19 กนัยายน 2559 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
 

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุม) 
2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559  
3. สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน)  

คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) 
4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
5. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม การออกเสียงลงคะแนน 

และวธีิการนบัคะแนน และขั้นตอนการเขา้ประชุม 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทั 
9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนั

จันทร์ท่ี 19 กันยายน 2559  เวลา 14:00 น. (ลงทะเบียนได้ตั้ งแต่เวลา 13:00 น.) ห้อง Board Room (บอร์ดรูม) 2 ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 9) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 11 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 25 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณารับรองรายงานการประชุม
แลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ี
กฎหมายก าหนด  บ ริษัท ได้ เผยแพ ร่รายงานดังก ล่ าวบน เว็บไซต์ของบ ริษัท 
(www.interhides.com) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงาน
การประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฏวา่มี
ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

http://www.interhides.com/
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 11  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
2. พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัในการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงิน
ปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ และตามมาตรา 
116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่า
ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

  
ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอในท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี:- 

1.1) รับทราบการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑข์ั้นต ่า ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งและตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

1.2) ณ วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน 2559 บ ริษัทฯมีก าไรสุทธิหลังหักภาษีจ านวน 
107,690,000 ลา้นบาท จึงเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิและ
ก าไรสะสม ดงัน้ี:- 
 
- จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงิน
สดแทนในอตัราหุน้ละ 0.16666667 บาท 
 

- จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01851852 บาท เพื่อรองรับการหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

 
- รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีในอตัราหุ้นละ 0.18518519 หรือคิด

เป็นการจ่ายปันผลท่ีจ านวน 77,777,554 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของ
ก าไรสุทธิซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
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1.3) ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวตามมาตร 47 แห่งประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 
 
- เงินปันผลจ านวน 0.01851852 บาท  จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้

จัดสรรซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู ้
ไดรั้บเงินปันผล ไดสิ้ทธิขอเครดิตภาษีในอตัรา ร้อยละ 20 ตามมาตรา 
47 ทว ิของประมวลรัษฎากร 
 

- เงินปันผลจ านวน 0.16666667 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงั
ไม่ได้จดัสรรจากเงินปันผลรับจากบริษทัย่อย คือ บริษทั อินเตอร์ซีท 
คฟัเวอร์ ท่ีเป็นก าไรท่ีไม่ผ่านการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูถื้อหุ้น
ไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 
ทวขิองประมวลรัษฎากร 

 
1.4) ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 

กนัยายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 กันยายน 2559 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 

  

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทจากงบการเงนิ 
 

  ปี 2557 ปี 2558 
ปี 2559  

(ณ. 30 มิถุนายน) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
ก าไรสุทธิ (บาท) 185,341,870.00 205,637,397.00 107,690,000.00 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.44 0.48 0.22 
  เงินปันผลระหวา่งกาลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.20 0.15  
  เงินปันผลระหวา่งกาลส่วนทีจ่ายเป็น 
  หุน้สามญั  (บาทต่อหุน้) 

- - 0.18518519 

  เงินปันผลส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุน้) 0.25 0.10  
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.45 0.25 0.18518519 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (%) 101.97% 51.06% 72.22s% 
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หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
3. พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ 

บริษทัอินเตอร์ไฮค์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยึดหยุ่นทางการเงินในการด าเนิน
โครงการในอนาคต และเพื่อส ารองไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ เม่ือมีการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 ดงันั้นจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัดงัน้ี:- 
(1) พิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ในจ านวนไม่เกิน 

104,999,695 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราท่ีจดัสรรท่ี 4 ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ หากเกิดเศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรแลว้ให้ปัดเศษนั้นท้ิง) ทั้งน้ี 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 มีอาย ุ3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
อตัราการใชสิ้ทธิอยู่ท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ 1.00 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นได ้1.00 หุ้น 
ในราคาการใชสิ้ทธิอยูท่ี่ 3.50 บาท ต่อหุ้น โดยมีการก าหนดการใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 
เดือน (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

(2) พิ จ ารณ าอ นุ มั ติ ก ารมอบหมายอ าน าจให้ แ ก่ คณ ะกรรมการห รือคณ ะ
กรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
มีอ านาจในการ (1) ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IHL-W1 (2) ลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอ
ผ่อนผนั เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ 
IHL-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ (3) มีอ านาจใน
การด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ในคร้ังน้ี 



 

5 
 

678  SOI T.J.C.  SUKHUMVIT RD.,  BANGPOOMAI,  MUANG,  SAMUTPRAKARN, 10280 THAILAND 
Tel : 0-2323-2754-5 , 0-2709-5512-4 , 0-2709-6288-9 , 0-2710-6244-5 
Fax : 0-2323-2749 , 0-2709-5516 , 0-2710-6246                           www.interhides.com 

ในการคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ IHL-W1 (Record Date) ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 และวนัรวบรวมรายช่ือผู ้
ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 
กนัยายน 2559 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอขอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ในจ านวนไม่เกิน 104,999,695 หน่วย ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และ
พิจารณาอนุมติัการมอบหมายอ านาจให้แก่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร 
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
4. พิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 419,999,076 บาท เป็นจ านวน 419,998,782 บาท โดยการ

ตดัหุ้นท่ียงัไม่ออกจ าหน่าย 294 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: บริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ดงัท่ีกล่าวในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงจะกล่าวต่อไปใน วาระท่ี 5 เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 

 ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) บริษทัฯ จะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่
เพ่ิมข้ึนเม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุ้น
ท่ีเหลือนั้นจะเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

 ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 และเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา  136 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) บริษทัฯ จึง
จ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 419,999,076 บาท เป็นจ านวน 
419,998,782 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ออกจ าหน่าย 294 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00 บาท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ท่ี
ประชุมวสิามญัผูถื้อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. 
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โดยให้ใช้ขอ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้ งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
แกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 419,998,782 บาท  (ส่ีร้อยสิบเก้าลา้นเก้าแสนเก้าหม่ืน
แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาท
ถว้น) 

แบ่งออกเป็น 419,998,782 หุ้น   (ส่ีร้อยสิบเก้าลา้นเก้าแสนเก้าหม่ืน
แปดพนัเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท   (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  จ านวน 419,998,782 หุ้น  (ส่ีร้อยสิบเก้าลา้นเก้าแสนเก้าหม่ืน
แปดพนัเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้   ( - ) 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จากจ านวน 419,999,076 บาท เป็นจ านวน 419,998,782 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียงัไม่
ออกจ าหน่าย 294 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ตามท่ีเสนอมา  

 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
5. พิจารณาอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 419,998,782 บาท เป็น 594,998,274 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่

จ านวน 174,999,492 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัและแกไ้ขเพ่ิมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  จากการท่ีบริษทัฯประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผล (ตามรายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 2) และ

ด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดปรากฏในวาระท่ี 3) บริษทัฯ 
จึงตอ้งด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 174,999,492 บาท จากทุนจะทะเบียนเดิม
จ านวน 419,998,782 เป็นจ านวน 594,998,274 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
จ านวน 174,999,492 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
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ผลและการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ท่ีจะออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 4) ดงันั้น จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทัฯ 

 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมวสิามญั
ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยให้ใช้
ขอ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและ
เพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน  594,998,274 บาท   (หา้ร้อยเกา้สิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน           
แปดพนัสองร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 594,998,274  หุน้    (ห้าร้อยเกา้สิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน      
แปดพนัสองร้อยเจ็ดสิบส่ีหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  จ านวน 594,998,274 หุน้  (หา้ร้อยเกา้สิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน           
แปดพนัสองร้อยเจ็ดสิบส่ีหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้  ( - ) 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จากจ านวน 419,998,782 บาท เป็นจ านวน 594,998,274 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 174,999,492  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และอนุมติัการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 และอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ
มา 

 

 หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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6. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เน่ืองจากบริษทัฯประสงคด์ าเนินการจ่ายหุ้นปันผลพร้อมด าเนินการออกและจดัสรรใบ

แสดงสิทธิ IHL-W1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 174,999,492  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 
เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 174,999,492  หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ตาม
ลายละเอียดขา้งตน้ 

 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
อน่ึง บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้วสิามญั คร้ังท่ี 1/2559 (Record 

Date) ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 และ ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 

บริษทัฯ ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 19 กนัยายน 
2559 เวลา 14.00 น ณ ห้อง Board Room (บอร์ดรูม) 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้ งอยู่เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเขา้ประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 โดยบริษทัฯ จะ
ด าเนินการประชุมตามวธีิและขั้นตอนตามรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 และขอ้บงัคบับริษทัตามรายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสืออมมอบฉันทะ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 พร้อมเอกสารประกอบมายงั 
 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน)  
678 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
เบอร์โทรศพัท ์02-323-2754-55 ต่อ 332  
 

โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุ้นโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษทัฯ 
ภายในวนัพธุท่ี 14 กนัยายน 2559 
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ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เป็นไปไดด้ว้ยความสะดวกรวดเร็วและ

เรียบร้อย บริษทัฯ จะเปิดให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ีประชุม ณ ห้อง 
(Board Room) บอร์ดรูม 2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ และเน่ืองจากบริษทัฯ จะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและ
นับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดังนั้ น จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 มาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืนๆตามรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้า ขอให้ท่านส่งค าถามพร้อมระบุช่ือ ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศัพท์ และ Email (ถา้มี) ท่ีสามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail ท่ี companysecretary@interhides.com หรือทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน ส่งมาถึงบริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นบน ภายในวนัพธุท่ี 14 กนัยายน 2559 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
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