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วนัท่ี 4   กนัยายน 2562 

เร่ือง: แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 

(การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 

เรียน: กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
 แบบฟอร์มใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 
 
 

 ตามท่ีบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ฯ คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส าส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1) จ านวน 104,999,374 หน่วย เม่ือวนัท่ี 12 
ตุลาคม 2559 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 มีก าหนดการใชสิ้ทธิในวนัท าการสุดทา้ยของเดือน มีนาคม และ กนัยายน ของแต่ละ
ปีปฏิทิน ภยัหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ”) โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังท่ี 6 คือวนัท าการ
สุดทา้ยของเดือนกนัยายน 2562 ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือ วนัท่ีใบส าคญัแสด
สิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ในจ านวนไม่เกิน 104,999,374 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรงไวหุ้้นละ 
3.454 บาท โดยรายละเอียดเป็นไปตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) 
 
 ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย   : วนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 

2. วนัสุดทา้ยท่ีสามารถซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 17 กนัยายน 2562 

3. วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 20 กนัยายน 2562 -  11 ตุลาคม 2562 

4. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  : ระหวา่งเวลา 09:00 – 16:00 ของ วนัท่ี  

20 กนัยายน 2562 ถึง 10 ตุลาคม 2562  

(เฉพาะวนัก าการ) 

5. ระยะเวลาหยพุกัการซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ  : วนัท่ี 18 กนัยายน 2562 – 11 ตุลาคม 2562 

(การข้ึนเคร่ืองหมาย SP) 

6. วนัส้ินสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : เม่ือครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี  
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11 ตุลาคม 2562   ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 จะ

ส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

7. อตัราการใชสิ้ทธิ     : ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 1 หน่วยต่อ หุน้  

สามญั 1.013 หุน้ 

8. ราคาการใชสิ้ทธิ     : 3.454 บาทต่อหุน้  

9. สถานท่ีติดต่อการใชสิ้ทธิ    : บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

       ส านกัเลขานุการบริษทั 

678 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมือง จงัหวดั สมุทรปราการ 10280 

โทรศพัท:์ 02-028-9728-37 ต่อ 332 

โทรสาร: 02-028-9738 

Email: companysecretary@interhides.com 

 

 อน่ึง จะมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นามญัของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 คร้ังท่ี  6 ก่อน

การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 มีดงัน้ี 

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ    : วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ   : ระหวา่งเวลา 09:00 – 16:00 น. 

ของวนัท่ี 23 – 27  กนัยายน 2562 

10. เอกสารท่ีใชใ้นการยนืความจ านงการใชสิ้ทธิ 

10.1 ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

IHL-W1 ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย (“แบบฟอร์มใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ”) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1) ท่ีไดก้รอกขอ้มูลถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

10.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือหุ้น้

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

10.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
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1) บุคคลธรรมดา/สัญชาติไทย: ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบัตรขา้ราชการ/ส าเนาบัตร
พนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายพุร้อส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท า
ให้ช่ือ/ช่ือสกลุไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียน
สมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) บุคคลธรรมดา/สัญชาติต่างดา้ว: ส าเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางท่ียงั ไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย :   
3.1 ส าเนาหนังสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในคร้ัง
นั้นๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทบัตรา
ส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 
3.2 ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งในเอกสารตามขอ้ 3.1) 
4) นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว :   

4.1 ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนงัสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี) และ 

4.2 ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามขอ้ 4.1) ท่ียงั
ไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

4.3 เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บ
การรับรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
คร้ังนั้นๆ  

 
11. วธีิการช าระเงิน     : เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร 

ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยลง

วนัท่ีสั่งจ่ายและส่งมอบถึงบริษทั ภายใน 11:00 ของ

วัน ท่ี  10  ตุ ล าคม  2562 ห รือ เงิน โอนโดยแนบ

หลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง สั่ง

จ่าย “บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือกำร

จองซ้ือหุ้น” ธนำคำรไทยพำณิช ย์  สำขำบำงปู 

(สมุทรปรำกำร) บัญชีกระแสรำยวัน  เลขที่  338-

300421-8. 
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 ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิเรียกเก็บเงินจ านวน

ดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั่น หากบริษทัฯ รับแจง้ความจ านงในการใขสิ้ทธิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่วา่ในกรณีใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ บริษทัฯจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิก

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้นๆ โดยบริษทัฯ จะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมกบั

เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ไดคื้นให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันับจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคยัแสดงสิทธิฯ สามารถแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิฯซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ไดใ้นคร้ังต่อไป เวน้แต่การใชสิ้ทธิคร้ัง

นั้นจะเป็นการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยให้ถือใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ บริษทัฯจะไดรั้บผิดชอบในการใช้

สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใดไม่วา่กรณีใดๆ  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

    (นางสาวชุติมา บุษยโภคะ) 

            รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 


