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วันที่ 4 กันยายน 2562
เรื่ อง:

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IHL-W1
(การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

เรี ยน:

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ตามที่บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั
ฯ ครั้ งที่ 1 (IHL-W1) (“ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ” หรื อ “ใบสาสาคัญ แสดงสิ ท ธิ IHL-W1) จานวน 104,999,374 หน่ วย เมื่ อวัน ที่ 12
ตุลาคม 2559 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IHL-W1 มีกาหนดการใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายของเดือน มีนาคม และ กันยายน ของแต่ละ
ปี ปฏิ ทิน ภัยหลังจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกาหนดการใช้สิทธิ ”) โดยวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้ งที่ 6 คือวันทาการ
สุ ดท้ายของเดือนกันยายน 2562 ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายคือ วันที่ใบสาคัญแสด
สิ ทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งจะตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IHL-W1 ในจานวนไม่เกิ น 104,999,374 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตรงไว้หุ้นละ
3.454 บาท โดยรายละเอียดเป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IHL-W1)
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งขอแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ IHL-W1
สาหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังต่อไปนี้
1. วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
:
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
2. วันสุดท้ายที่สามารถซื้อหรื อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

วันที่ 17 กันยายน 2562

3. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

วันที่ 20 กันยายน 2562 - 11 ตุลาคม 2562

4. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

:

ระหว่างเวลา 09:00 – 16:00 ของ วันที่
20 กันยายน 2562 ถึง 10 ตุลาคม 2562
(เฉพาะวันกาการ)

5. ระยะเวลาหยุพกั การซื้อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

วันที่ 18 กันยายน 2562 – 11 ตุลาคม 2562

:

เมื่อครบกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันที่

(การขึ้นเครื่ องหมาย SP)
6. วันสิ้นสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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11 ตุลาคม 2562 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IHL-W1 จะ
สิ้นสุดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
7. อัตราการใช้สิทธิ

:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IHL-W1 1 หน่วยต่อ หุน้
สามัญ 1.013 หุน้

8. ราคาการใช้สิทธิ

:

3.454 บาทต่อหุน้

9. สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ

:

บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริ ษทั
678 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่
อาเภอเมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02-028-9728-37 ต่อ 332
โทรสาร: 02-028-9738
Email: companysecretary@interhides.com

อนึ่ง จะมีการใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นามัญของบริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IHL-W1 ครั้งที่ 6 ก่อน
การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 มีดงั นี้
วันกาหนดการใช้สิทธิ

:

วันที่ 30 กันยายน 2562

ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ

:

ระหว่างเวลา 09:00 – 16:00 น.
ของวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562

10. เอกสารที่ใช้ในการยืนความจานงการใช้สิทธิ
10.1

ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ไฮด์ จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
IHL-W1 สาหรับการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย (“แบบฟอร์ มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ”) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้กรอกข้อมูลถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

10.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือห้ ุน้
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

10.3

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
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1) บุ คคลธรรมดา/สัญ ชาติ ไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ/สาเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ ยงั ไม่หมดอายุพร้อสาเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่ งทา
ให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียน
สมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดา/สัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรื อหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย :
3.1 สาเนาหนังสื อรับรองที่ กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดื อนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในครั้ง
นั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี อานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้นและประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
3.2 สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1)
4) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว :
4.1 สาเนาหนังสื อสาคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรื อหนังสื อรับรองของนิ ติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล
(ถ้ามี) และ
4.2 สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยงั
ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4.3 เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับ
การรับรองลายมือชื่ อโดย Notary Public และมี อายุไม่เกิ น 6 เดื อน ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ใน
ครั้งนั้นๆ
11. วิธีการชาระเงิน

:

เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคาร
ที่ สามารถเรี ยกเก็ บ ได้ในกรุ งเทพมหานคร โดยลง
วันที่ สั่งจ่ายและส่ งมอบถึงบริ ษทั ภายใน 11:00 ของ
วัน ที่ 10 ตุ ล าคม 2562 ห รื อเงิ น โอน โดยแน บ
หลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง สั่ง
จ่าย “บริ ษัท อินเตอร์ ไฮด์ จำกัด (มหำชน) เพื่ อกำร
จองซื้ อหุ้ น” ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ สำขำบำงปู
(สมุ ท รปรำกำร) บั ญ ชี ก ระแสรำยวั น เลขที่ 338300421-8.
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ทั้งนี้ การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ เรี ยกเก็บเงินจานวน
ดังกล่าวได้แล้วเท่านั่น หากบริ ษทั ฯ รับแจ้งความจานงในการใข้สิทธิ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ที่ มิได้เกิ ดจาก
ความผิดของบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ แสดงเจตนายกเลิก
การใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ โดยบริ ษทั ฯ จะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ พร้อมกับ
เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัยแสดงสิ ทธิฯ สามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิฯซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ในครั้งต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครั้ง
นั้นจะเป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายให้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้ นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯจะได้รับผิดชอบในการใช้
สิ ทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายอื่นใดไม่วา่ กรณี ใดๆ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมา บุษยโภคะ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

