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วันที่ 8 มีนาคม 2562
เรื่ อง:

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญครั้งที่ 5 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั (“IHL-W1”)

เรี ยน:

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บ ริ ษ ัท อิ น เตอร์ ไฮด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ

(IHL-W1) อายุ 3 ปี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 (วันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายวันที่ 11 ตุลาคม 2562) จานวน 104,999,374 หน่วย

ให้แก่ผถุ ้ ือหุน้ เดิม บริ ษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจานงการใช้สิทธิ IHL-W1 ประจาเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ :
วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 – 16:00 น.
วันที่ใช้สิทธิ
:
29 มีนาคม 2562
ราคาใช้สิทธิ
:
3.50 บาท ต่อ 1 หุ น
้ สามัญ
อัตราการใช้สิทธิ
:
1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ น
้ สามัญ
เอกสารในการยืน่ ความจานง
- แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้สิทธิ ฯ ที่ได้กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องชัดเจน (แบบฟอร์ ม
สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริ ษทั หรื อ download ได้ที่ www.interhides.com
- ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
- เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อคาสั่งจ่ายเงิ นธนาคาร ที่ สามารถเรี ยกเก็บได้ในกรุ งเทพมหานคร โดยลง
วันที่ สั่งจ่ายและส่ งมอบถึงบริ ษทั ภายใน 11:00 ของวันที่ 29 มี นาคม 2561 หรื อเงิ นโอนโดยแนบ
หลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง สัง่ จ่าย “บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซื้อหุน้ ” ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาบางปู (สมุทรปราการ) บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 338-300421-8
หลักฐานประกอบการจองซื้อ
- บุคคลสัญชาติไทย
:
สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- บุคคลต่างด้าว
:
สาเนาหนังสื อเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคลในประเทศ :
สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ที่ออกไม่เกิน
6 เดื อ นก่ อ นวัน ใช้สิ ท ธิ พร้ อ มรั บ รองส าเนาถู ก ต้อ ง และเอกสาร
หลักฐานของผุท้ ี่มีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคลต่างประเทศ :
สาเนาหนังสื อส าคัญ การจัดตั้งบริ ษทั และ/หรื อหนังสื อรั บ รอง ซึ่ ง
รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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7.

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

:

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

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมา บุษยโภคะ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

