
 

1/3 

 

 

ที ่ สกอ.020/2562 

     1  เมษายน  2562 

 

เร่ือง ชีแ้จงการสอบถามและการตอบข้อหารือเก่ียวกบัการออก Warrant รุ่นใหมเ่พื่อทดแทนให้แก่ผู้ ถือ  

Warrant รุ่นเก่าทีใ่กล้จะหมดอาย ุและการปรับสทิธิ Warrant รุ่นเก่า  

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ได้มีหนงัสือของบริษัท ที่ สกอ.

002/2562 ลงวนัที่ 8 มกราคม 2562 และที่ สกอ.016/2562 ลงวนัที่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อขอหารือต่อส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เก่ียวกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุ้นสามญั (Warrant) รุ่นใหมเ่พื่อทดแทนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (Warrant) รุ่นเก่าที่

ใกล้จะหมดอาย ุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.34/2551   จ านวน 2 ประเด็นข้อหารือ ดงันี ้ (1) 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (“IEC-W3”)  เพื่อทดแทนใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (“IEC-W2”) ที่ใกล้จะหมดอายุลงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

บริษัทฯ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร   และ (2)  กรณีหลกัทรัพย์ IEC ไม่มีราคาตลาดเนื่องจากถกูขึน้

เคร่ืองหมาย SP มาเป็นเวลา 2 ปีเศษแล้ว  และ ไมม่ีราคายตุิธรรมเนื่องจากบริษัทขาดสง่งบการเงินมาร่วม 2 ปีแล้ว  

ดงันัน้ จึงไมส่ามารถหาราคาตลาด หรือราคายตุิธรรมได้ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี สจ.39/2551  นัน้  

โดยตอ่มา ส านกังาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีหนงัสือที่ กลต. จค.722/2562  ลงวนัที่ 22 มีนาคม 

2562  มายงับริษัทฯ เพื่อตอบข้อหารือของบริษัทฯ ตามประเด็น ได้ดงันี ้

 

(1)  ประเด็นที่ 1    การออกและเสนอขาย IEC-W3 ให้แก่ผู้ ถือ IEC-W2  จ านวนประมาณ 2 หมื่นรายนัน้   

เข้าขา่ยเป็นการเสนอขายตอ่ประชาชน (PO)  ดงันัน้ ในการออกและเสนอขาย IEC-W3   บริษัทฯ ต้องไมอ่ยูร่ะหวา่ง

การค้างการน าสง่งบการเงิน และนอกจากนีก้ารเสนอขาย IEC-W2 ได้เสร็จสมบรูณ์ไปแล้วการออก IEC-W3  จึงถือ

เป็นการออกเสนอขายในครัง้ใหม ่ ไมอ่าจพิจารณาได้วา่เป็นการขยายระยะเวลาหรือแทนที่ IEC-W2  

 ดงันัน้ จึงได้เป็นข้อยุติที่ชัดเจนแล้วว่า บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะออกและเสนอขาย IEC-W3 ให้แก่ผู้ ถือ 

IEC-W2   ได้ 
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(2)  ประเด็นที่ 2   การเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (“RO”)  ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  

ครัง้ที่ 1/2560  เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2560  จ านวน 203,591 ล้านหุ้น  ในราคา 0.0125 บาทต่อหุ้น   จะเข้าข่ายที่

บริษัทฯจะต้องปรับสทิธิให้แก่ IEC-W2   หรือไมน่ัน้  ส านกังาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทฯ พิจารณาว่าหากไม่สามารถหา

ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทได้เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดงักลา่ว  บริษัทฯ ต้องมีการ

พิจารณาราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าราคาเสนอขายหุ้น RO ดงักล่าวต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา

ยตุิธรรมหรือไม ่หากต ่ากวา่บริษัทฯต้องปรับราคาใช้สทิธิ IEC-W2  เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดสทิธิซึง่เป็นข้อตกลง

ระหวา่งบริษัทและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น และเพื่อเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือ IEC-W2 ในการรับทราบข้อมลู  

ส านกังาน ก.ล.ต.  ขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูพิจารณาในการออกเสนอขายหุ้น RO  ดงักลา่วว่าเข้าข่ายต้องปรับ

สทิธิให้แก่ผู้ ถือ IEC-W2  ตามข้อตกลงที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิหรือไมอ่ยา่งไร นัน้ 

ด้วยโอกาสนี ้ บริษัทฯ  จึงใคร่ขอเรียนชีแ้จงเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (“RO”)  

ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2560  จ านวน 203,591  ล้านหุ้น  ในราคา 

0.0125 บาทตอ่หุ้น  เป็นราคาที่ต ่ากวา่ราคายตุิธรรมหรือไมอ่ยา่งไร  และ กรณีดงักลา่วจะเข้าข่ายที่บริษัทฯจะต้อง

ปรับสทิธิให้แก่ IEC-W2  หรือไม ่ ดงันี ้

ข้อ 1.   การเสนอขายหุ้นสามญัจ านวน 203,591 ล้านหุ้น ในราคา 0.0125 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) ทกุราย  ตามสดัสว่นการถือหุ้นของแต่ละคน  โดยมิได้เจาะจงให้เฉพาะแต่คนกลุม่ใดกลุม่

หนึง่เป็นพิเศษ หรือให้บคุคลภายนอกใด ๆ ทัง้สิน้   ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสทิธิโดยเท่าเทียมกนัทกุคน    และราคาเสนอขาย

ดงักลา่วก็เป็นราคาที่สมเหตสุมผล    เนื่องจาก นบัตัง้แต่วนัที่  16 สิงหาคม 2559  เป็นต้นมา หลกัทรัพย์ IEC ของ

บริษัท ถกูขึน้เคร่ืองหมาย SP   ตลอดเร่ือยมาจวบจนปัจจุบนันี ้  ( โดยหลกัทรัพย์ IEC มีราคาปิดตลาด ณ สิน้วนัที่ 

15 สิงหาคม 2559  ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายก่อนที่จะขึน้เคร่ืองหมาย SP   ในราคาหุ้นละ 0.02 บาท )   และเมื่อวนัที่ 15 

กุมภาพนัธ์ 2560  เป็นต้นมา   ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยยงัได้ประกาศให้หลกัทรัพย์ IEC  เข้าข่ายอาจถกู

เพิกถอนหลกัทรัพย์อีกด้วย      ดงันัน้ ณ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  

หลกัทรัพย์ IEC   ก็ยงัคงถกูขึน้เคร่ืองหมาย SP   และยงัคงเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากการเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ    ย่อมจะมีผลท าให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ มีแนวโน้มต ่าลงไปไม่มากก็

น้อยหรืออาจจะมีมลูคา่ลดเหลอืต ่าลงไปกวา่มลูค่าที่ตราไว้ตามกฎหมาย (“PAR”) ก็เป็นได้ ( หุ้นของบริษัทมีราคา 

PAR เทา่กบัหุ้นละ 0.01 บาท ) 

ข้อ  2.  เมื่อถึงคราวออกเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม(RO)  ปรากฎวา่จ าหนา่ยหุ้นได้เพียงจ านวน 

45,744 ล้านหุ้น เทา่นัน้  โดยมีจ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัจ าหนา่ยไมไ่ด้อีกจ านวนถึง 157,847  ล้านหุ้น   โดยหุ้นท่ีขาย

ได้เทียบได้เพียงจ านวน  22 %  เทา่นัน้ ทัง้นี ้เพราะผู้ ถือหุ้นเดิมสว่นใหญ่ไมค่อ่ยจะให้ความสนใจที่จะซือ้หุ้นในราคา

ดงักลา่ว เนื่องจากเห็นวา่ราคาหุ้นท่ีเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาที่ยงัคงสงูอยูเ่มื่อเทียบกบัสภาวะการณ์ ณ เวลานัน้ 
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ข้อ  3.       เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม  2562  บริษัทฯได้จดัท าและน าสง่งบการเงินงวดประจ าปี 2559  สิน้สดุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้วและบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูงบ

การเงินฉบบัดงักลา่วผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว ได้ปรากฎข้อมลูมลูค่าหุ้น IEC 

ตามบญัชี ( Book Value:BV ) ในงบการเงินดงักลา่ววา่ มีมลูคา่หุ้น  0.009  บาทตอ่หุ้น ซึ่งมีมลูค่าน้อยกว่ามลูค่าที่

เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม RO   ในราคาหุ้นละ 0.0125  บาทต่อหุ้น   ดงันัน้ ย่อมแสดงให้เห็นได้เป็นที่ประจกัษ์และ

ชดัแจ้งแล้ววา่ ราคาที่เสนอขายหุ้น  RO  ดงักลา่วเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ราคายตุิธรรมแตป่ระการใด     

 

ด้วยเหตแุละผลดงัที่ได้เรียนมาแล้วข้างต้น  การออกเสนอขายหุ้น RO  ดงักลา่วของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่าย

ที่จะต้องปรับสทิธิให้แก่ผู้ ถือ IEC-W2  แตอ่ยา่งใด    

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
      ( นายด ารงค์  ภตูิภทัร์ ) 

                  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 


