ที่ สกอ. 096 / 2561
6 ธันวาคม 2561
เรื่ อง

ประกาศกาหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของ
บริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 11 ( ธันวาคม 2561)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั อิ นเตอร์ แนชั่นเนิ ลเอนจี เนี ยริ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 ( IEC-W2 ) มีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม
2559 โดยมีกาหนดการใช้สิทธิได้ในวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และ ธันวาคม ของแต่ละปี ) และได้กาหนดราคาใช้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญ ( Exercise Price ) ดังนี้
ปี ที่ 1 ( 23 พฤษภาคม 2559 ถึง 22 พฤษภาคม 2560 ) ราคาหุน้ ละ 0.025 บาท (สองจุดห้าสตางค์)
ปี ที่ 2 ( 23 พฤษภาคม 2560 ถึง 22 พฤษภาคม 2561 ) ราคาหุน้ ละ 0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์)
ปี ที่ 3 ( 23 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2562 ) ราคาหุน้ ละ 0.045 บาท (สี่ จุดห้าสตางค์)
โดยบริ ษทั ฯ จะประกาศราคาใช้สิทธิ ฯ ในแต่ละไตรมาสให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5
วันทาการก่อนระยะเวลายื่นความจานงในการใช้สิทธิ แต่ละครั้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย นั้น
บริ ษทั ฯ จึ งใคร่ ขอประกาศเกี่ ยวกับกาหนดการ และ ราคาใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิของบริ ษทั ฯ ( IEC-W2 ) ประจางวดที่ 11 ( เดือนธันวาคม 2561 ) ดังนี้
1. วัน และ เวลาทีย่ ื่นความจานงการใช้ สิทธิฯ
เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ (ยกเว้นการยืน่
ความจานงครั้งสุดท้ายให้แสดงความจานงภายในระยะเวลา 15 วันก่อนครบกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
สาหรับงวดที่ 11 ( เดือนธันวาคม 2561 ) ให้ ยื่นความจานงการใช้ สิทธิระหว่ างวันที่ 21, 24 ถึง 27 ธันวาคม 2561
2. วันกาหนดการใช้ สิทธิฯ
เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม
โดยเริ่ มครั้งแรก (งวดที่ 1) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
และครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
สาหรับงวดที่ 11 ( เดือนธันวาคม 2561 ) วันกาหนดการใช้ สิทธิคือ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
3. ราคาในการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ :
หุ้นละ 0.045 บาท ( สี่จุดห้ าสตางค์ )
สาหรับงวดที่ 11 ( เดือนธันวาคม 2561)
4. อัตราการใช้ สิทธิฯ
:
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้ สามัญ 1 หุน้
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5. เอกสารในการยื่นความจานง
5.1 แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการแล้ว ( แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิฯ สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริ ษทั ฯ หรื อ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ http://www.iec.co.th ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์”)
5.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (สาหรับระบบไร้ใบหุน้ )
5.3 ชาระเงินตามจานวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจะต้องชาระเป็ น เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ าฟท์ (ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น) ภายใน 2 วันทา
การ โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) (บัญชีจองซื้อ
หุ้นเพิม่ ทุน)” หรื อ โอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ ชื่ อบัญชี “บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิล
เอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) (บัญชีจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุน)” ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาซอย
อารี ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีบ่ ัญชี 127-4-23551-2 พร้อมกับส่งสาเนาใบนาฝากเงินให้แก่
บริ ษทั ฯ
5.4 หลักฐานประกอบการยืน่ แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ
บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลต่างด้าว
สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
นิติบุคคลในประเทศ
สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั (ไม่เกิน 6 เดือน ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
ลงนาม และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อ
เดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
นิติบุคคลต่างประเทศ
สาเนาหนังสื อสาคัญรับรองการเป็ นนิติบุคคล ( ไม่เกิน 6 - 12 เดือน ) ซึ่งรับรองโดย Notary Public
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูม้ ีอานาจลงนามและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
6. สถานทีต่ ดิ ต่ อขอใช้ สิทธิฯ
บริ ษทั อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)
408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2619 0199 ต่อ 109 , 133 และ 134
โทรสาร (66) 2619 0019
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7. เงื่อนไขอื่น ๆ
7.1 ชื่ อผูเ้ ป็ นเจ้าของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และ ชื่ อเจ้าของบัญชี ซ้ื อขายหลักทรั พย์ จะต้องเป็ นชื่ อเดี ยวกัน
กรณี ระบุเป็ นเลขที่บญ
ั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ ้นจะไม่สามารถเข้าบัญชีของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
หุน้ ได้
7.2 โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ ที่จะส่ งหุ ้นไปเข้าบัญชีให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นหุ ้นจะถูกส่ งไปที่โบรกเกอร์ อื่น
ซึ่งทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุน้ คืน หรื ออาจสูญหาย
7.3 หากจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ือหุ ้นระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ฯ ไม่ตรงกับจานวนเงิ นที่ บริ ษทั ฯ
ได้รับชาระ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิฯ เป็ นหลัก
7.4 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องใช้สิทธิ ใ นการซื้ อหุ ้นสามัญไม่ต่ากว่า
100 หุน้ สามัญ โดยจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะต้องเป็ นจานวน
เต็มเท่านั้น เว้นแต่ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีสิทธิ ในการ
ซื้อหุน้ ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญในครั้งเดียวทั้งจานวน
ทั้ง นี้ รายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ สามารถดู ไ ด้จ ากข้อ ก าหนดว่าด้ว ยสิ ทธิ แ ละหน้า ที่ ข องผูอ้ อก
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละผูถ้ ื อ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ส าหรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท
อินเตอร์แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 สาหรับผูถ้ ือหุ ้นเดิม (IEC-W2) ที่ http://www.iec.co.th
ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์”
หากท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2619
0199 ต่อ 109 , 133 และ 134 หมายเลขโทรสาร (66) 2619 0019
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายดารงค์ ภูติภทั ร์ )
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

3

