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20 ตุลาคม 2559
เรื่ อง

แก้ไขข้อกาหนดสิ ทธิฯ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IHL-W1

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ทาการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (IHL-W1) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยเอกสารข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (IHLW1) (“ข้อกาหนดสิ ทธิ”) อยูร่ ะหว่างการจัดส่งไปยังผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษ ทั ฯ ขอแจ้งให้ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ รวมถึ งผู ้ที่จะได้รับโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ว่าทอดใดๆ ในอนาคต ทราบว่า บริ ษทั ขอแก้ไขข้อความในฉบับ
ภาษาไทย ดังนี้
ข้ อกำหนดสิทธิฯ ภำษำไทย
ข้ อควำมเดิม
14. ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ และข้ อจำกัดกำร
ใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อย่า งไรก็ ต าม บริ ษัท ฯ มี ข ้อ จ ากั ด การใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวจะทาให้
บริ ษ ัท ฯ เสี ย สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ จะพึ ง
ได้รับตามกฎหมาย และมีขอ้ จากัดอันสื บเนื่ องมาจาก
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยเรื่ องอัตราส่วนการถือหุ ้น
ของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ให้แก่ ผูถ้ ื อ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ เป็ นคนต่ า งด้ า ว ซึ่ งได้
ด าเนิ น การใช้สิ ท ธิ ต ามเงื่ อ นไขการแจ้ง ความ
จานงการใช้สิท ธิ ต ามข้อ 1.2.7 หากการใช้สิท ธิ
ดังกล่าวจะทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของคนต่าง
ด้าวมีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ตามที่ ระบุ
ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ

ข้ อควำมใหม่
14. ข้ อจ ำกั ด กำรโอนใบส ำคั ญ แสดงสิ ทธิ และ
ข้ อจำกัดกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีขอ้ จากัดการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ อนั สื บเนื่ องมาจากข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ว่าด้วยเรื่ องอัตราส่ วนการถื อหุ ้นของคนต่าง
ด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) บริ ษทั ฯ จะไม่ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่างด้าว ซึ่ ง
ได้ด าเนิ น การใช้สิ ท ธิ ต ามเงื่ อ นไขการแจ้ง
ความจานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 หากการ
ใช้สิทธิ ดงั กล่าวจะทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้น
ของคนต่ างด้าวมี จ านวนเกิ น กว่าร้ อ ยละ 49
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
(ข) หากข้อจากัดตามข้อ (ก) ข้างต้นมีผลทาให้ผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นคนต่างด้าวที่ได้
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(ข) หากข้อ จากัดตามข้อ (ก) ข้างต้น มี ผลท าให้ผูถ้ ื อ
ใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่ เป็ นคนต่ า งด้ า วที่ ได้
ด าเนิ น การใช้สิ ท ธิ ต ามเงื่ อ นไขการแจ้ง ความ
จานงการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้สิทธิ
ได้ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้
สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ไม่ ว่ า ทั้ งหมดหรื อ
บางส่วน บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิ ทธิ ในการส่ งเงิ น
ที่เหลือในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่างด้าวดังกล่าว
โดยไม่ มี ด อกเบี้ ยภายใน 14 วัน นั บ จากวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการ
และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดโดยบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
(ค) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เป็ นคนต่างด้าวจะไม่ได้
รับการชดเชยหรื อชดใช้ไม่ว่าในรู ปแบบใดจาก
บริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิ ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ได้โดยมี สาเหตุม าจากข้อจากัด เรื่ อ ง
อัตราส่ วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าวตามข้อ (ก)
ข้างต้น

ดาเนิ นการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการแจ้งความ
จานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 1.2.7 ไม่สามารถใช้
สิ ท ธิ ไ ด้ต ามจ านวนที่ ร ะบุ ในใบแจ้ง ความ
จานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่า
ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว น บริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ขอ
สงวนสิ ทธิ ในการส่ งเงินที่เหลือในส่ วนที่ไม่
สามารถใช้สิ ท ธิ ได้คื น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ ใบส าคัญ
แสดงสิ ทธิที่เป็ นคนต่างด้าวดังกล่าวโดยไม่มี
ดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการ
ใช้สิ ท ธิ ในครั้ งนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามวิธีการและ
เงื่ อ นไขที่ ก าหนดโดยบริ ษัท ฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
(ค) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นคนต่างด้าวจะ
ไม่ ไ ด้ รั บ การชดเชยหรื อชดใช้ ไ ม่ ว่ า ใน
รู ปแบบใดจากบริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้ง
ความจ านงในการใช้ สิ ทธิ ในกรณี ที่ ไม่
สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ได้
โดยมี สาเหตุมาจากข้อจากัดเรื่ องอัตราส่ วน
การถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามข้อ (ก) ข้างต้น

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
IHL-W1 ดังกล่ าวเป็ นไปเพื่ อ เพิ่ ม ความชัด เจนเกี่ ย วกับ ข้อ ก าหนดการโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละสอดคล้อ งกับ
ข้อกาหนดบริ ษทั ฯ เป็ นการลดข้อจากัดของการใช้สิทธิ ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และไม่ทาให้สิทธิ
ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิลดน้อยลงแต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะนาข้อกาหนดสิ ทธิ ที่ได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ http://www.interhides.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” และหากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิท่านใดที่ประสงค์จะขอข้อกาหนดสิ ทธิ ฯที่มีการแก้ไขข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว โปรดแจ้งความจานงมายังบริ ษทั ฯ ตามที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
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ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)
678 ซอย T.J.C ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
02-323-2754
โทรสาร
02-710-6246
Email
companysecretary@interhides.com
โดยบริ ษทั ฯ จะจัดส่งข้อกาหนดสิ ทธิที่มีการแก้ไขไปยังท่านภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับแจ้งความ
จานงดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอความความนับถือ
(นางสาวชุติมา บุษยโภคะ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

