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สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ของ บริษัท อนิเตอร์ไฮค์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (IHL-W1) 

ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ บริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 

ช่ือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั อินเตอร์ไฮค ์จ ำกดั (มหำชน)  
คร้ังท่ี 1(“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” “IHL-W1) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนท่ีออก ไม่เกิน 104,999,695 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 0 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ) 
วธีิกำรจดัสรร บริษทัฯจะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตำมสดัส่วน

กำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรำกำรจัดสรรท่ี 4 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิ โดยบริษทัฯจะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูท่ี้มีรำยช่ือปรำกฏเป็น
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
คือ ในวนัท่ี 27 กันยำยน 2559 และ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุ้นตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีกำร
แก้ไขเพ่ิมเติม) ในวนัท่ี 28 กันยำยน 2559 ทั้ งน้ี ในกำรค ำนวณสิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยนั้น หำกเกิดเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำร
จดัสรรดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหปั้ดเศษนั้นลง และในกรณีท่ีมีใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือจำกกำร
จองซ้ือตำมสิทธิดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯจะตดัใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือนั้นท้ิงทั้ ง
จ ำนวน โดยผูถื้อหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิของตนตำมอตัรำท่ี
ก ำหนดไว ้

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีท่ีมีกำรปรับอตัรำกำร
ใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิ ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผู ้
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
อินเตอร์ไฮค ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1)  

รำคำกำรใชสิ้ทธิ 3.50 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีท่ีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิตำมท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิฯ 

วนัออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

คณะกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีกรรมกำรบริษทัมอบหมำยเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรก ำหนด
วนัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ภำยหลงัจำกไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น โดยบริษทัฯจะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ไดใ้นวนัท่ี 12 ตุลำคม 
2559 

อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
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ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
IHL-W1 ได้ในวนัท ำกำรวนัสุดท้ำยของเดือน มีนำคม กันยำยน ภำยหลังจำกวนัท่ีออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิจนครบอำยุของใบแสดงสิทธิ (“ว ันก ำหนดกำรใช้สิทธิ”) โดย
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกคำดวำ่จะเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน มีนำคม 2560 และวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย คือวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปีนบัจำกวนัท่ีออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยไม่ตรงกบัวนัท่ีท ำกำร ให้
เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จะตอ้ง
แจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 (“ควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ”) ระหว่ำงเวลำ 09:00 ถึง 16:00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้
แสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิระหวำ่งเวลำ 09:00 ถึง 16:00 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัท ำ
กำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั
ฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 แล้ว กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิดังกล่ำวไม่
สำมำรถเพิกถอนได ้

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ี
จดัสรรไวเ้พื่อรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 104,999,695 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนรองรับต่อจ ำนวน
หุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ เท่ำกบัร้อยละ 17.65*  
 
*วธีิกำรค ำนวณสดัส่วนหุน้รองรับ 
 
จ ำนวนหุน้รองรับส ำหรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1  
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
= ร้อยละ 17.65 

นำยทะเบียนของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ งโดยชอบให้ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนของใบแสดงสิทธิ IHL-W1 

ตลำดรองของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุน้สำมญัท่ี
เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 1.ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution) 
ในกรณีท่ีมีกำรออกและเสนอขำยใบแสดงสิทธิ IHL-W1 ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งจ ำนวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะ
ไม่ไดรั้บผลกระทบทำงกำรดำ้นกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ เน่ืองจำกเป็นกำรออกและ
เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน อยำ่งไรก็ตำมหำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุน
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ของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ครบทั้งจ ำนวน 104,999,695 หุ้น และผูใ้ช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ดงักล่ำวไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ สิทธิออกเสีย
ของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ จะลดลงในสดัส่วนเท่ำกบัร้อยละ 18 
 
สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ 
 

จ ำนวนหุน้รองรับส ำหรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ + หุน้ปันผล + 

จ ำนวนหุน้ท่ีรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 
ร้อยละ 18  = 
104,999,695 
419,998,782 + 69,999,797 + 104,999,695 
 
2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 
เน่ืองจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 3.50 บำท ต่อหุน้ ซ่ึงต ่ำกวำ่รำคำ
ถึงเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 7 วนั ท ำกำรก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ดงันั้น ผูถื้อหุน้เดิมจึง
ไม่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรลดลงของรำคำ อยำ่งไรก็ตำมหำกมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ครบทั้งจ ำนวน 104,999,695 หน่วย โดย
บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิม จะท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อรำคำหุน้ของบริษทัฯ ร้อยละ 21.04 

เหตุกำรณ์ท่ีบริษทัจะตอ้ง
ออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับ
กำรปรับสิทธิ 

เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขในกำรปรับ
สิทธิตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิฯ ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 11 (ข) ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

กำรปรับสิทธิใบส ำคญั
แสดงสิทธิ  

บริษทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิ เม่ือเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯอนัเป็นผลมำจำก
กำรรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป
และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดัในรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ซ่ึงต ่ำกวำ่
ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัใหม่ (เช่น หุ้น
กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุ้น
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ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำว ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ  

(ง) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยปันผลทั้ งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ 

(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลเกินกวำ่ร้อยละ 70 จำกก ำไรสุทธิต่อปี 
(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนในลกัษณะเดียวกบัขอ้ (ก) – (จ) ขำ้งตน้ท่ีท ำให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดง

สิทธิไดรั้บผลประโยชน์ดอ้ยไปจำกเดิม 
 
ทั้งน้ี ค  ำจ ำกดัควำม สูตรกำรค ำนวณเพ่ือกำรปรับสิทธิ ตลอดจนรำยละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ จะ
เป็นไปตำมท่ีจะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิฯ 

วตัถุประสงคข์องกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะ
พึงไดรั้บจำกกำรจดัสรร
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนคร้ังน้ี 

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งทำงดำ้นกำรเงินของบริษทัฯ เพ่ือให้
บริษทัฯ มีควำมยดืหยุน่ทำงกำรเงินในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคต รวมไปถึงเพ่ือใช้
เป็นเงินทุนในกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ และเพ่ือเพ่ิมสภำพคล่อง และเพ่ือส ำรองเงินไวใ้ช้
เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึ
ไดรั้บจำกกำรเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิ IHL-W1 ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจำกกำรท่ีบริษทัฯ 
จะสำมำรถน ำเงินทุนท่ีได้รับไปใช้ในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ ในอนำคตตำมควำม
เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-
W1 ในคร้ังน้ี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยมีอ ำนำจในกำร 
(1) ก ำหนดเงือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ อนัจ ำเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและจดัสรร

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  IHL-W1 เ ช่น  ว ันออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ  IHL-W1 
รำยละเอียดและขั้นตอนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ระยะเวลำกำรใช้
สิทธิ และวนัครบอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ตลอดจนอ ำนำจในกำร
ก ำหนดเหตุแห่งกำรออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ 
และ/หรืออตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้ 

(2) เขำ้เจรจำ ท ำควำมตกลงและลงนำมในแบบค ำขออนุญำต สญัญำ และเอกสำรอ่ืน
ใดท่ีจ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ซ่ึงรวมถึงกำร
ติดต่อและกำรยืน่ค  ำขออนุญำต ค ำขอผอ่นผนั เอกสำรและหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-
W1 และกำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ 

(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรเพื่อออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
IHL-W1 ในคร้ังน้ี 

 


