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ที่ สกอ.  022 / 2562        
            10  เมษายน  2562 
 
เรื่อง ประกาศก าหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ของ 

บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนยีริง  จ ากัด  (มหาชน) ครั้งท่ี 2  (IEC-W2) (คร้ังสุดท้าย)  
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย    1. แผนท่ีบริษัท 
 
 ตามที่ บริษัท  อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ได้ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2  ( IEC-W2 )  มีอายุ 3 ปี  นับแต่วันที่ 23 พฤษภาคม  
2559    ซึ่งจะครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ( IEC-W2 )  ในวันท่ี  22 พฤษภาคม 2562  โดย
มีก าหนดการใช้สิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของแต่ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม 
ของแต่ละปี )  และได้ก าหนดราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ( Exercise Price )  ดังนี้  
 ปีท่ี 1  ( 23 พฤษภาคม 2559  ถึง 22 พฤษภาคม 2560 )    ราคาหุ้นละ  0.025 บาท (สองจุดห้าสตางค์) 
 ปีท่ี 2  ( 23 พฤษภาคม 2560  ถึง 22 พฤษภาคม 2561 )    ราคาหุ้นละ  0.035 บาท (สามจุดห้าสตางค์) 
 ปีท่ี 3  ( 23 พฤษภาคม 2561  ถึง 22 พฤษภาคม 2562 )    ราคาหุ้นละ  0.045 บาท (สี่จุดห้าสตางค์) 

ทั้งนี้ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (IEC-W2)  ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
(ครั้งสุดท้าย) จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย) ภายใน  15 วัน ก่อนวันครบก าหนดวันใช้สุทธิครั้ง
สุดท้าย  ( วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันท่ี  22 พฤษภาคม 2562 )  
 บริษัทฯ  จึงใคร่ขอประกาศเกี่ยวกับก าหนดการ และ ราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดง
สิทธิของบริษัทฯ  ( IEC-W2 )   (คร้ังสุดท้าย)   ดังนี ้

 

1.  วัน และ เวลาทีย่ื่นความจ านงการใช้สิทธิฯ คร้ังสุดท้าย 
ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  โดยให้ยื่นความจ านงการใช้สิทธิ                          

ระหว่างวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562  ถึง 21 พฤษภาคม 2562 (วันจันทร์ – ศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.    
 

2.  วันก าหนดการใช้สิทธิฯ  คร้ังสุดท้าย 
           วันท่ี  22 พฤษภาคม  2562  
 
3.  ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ คร้ังสุดท้าย      
 หุ้นละ   0.045 บาท ( สี่จุดห้าสตางค์ )  
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4.  อัตราการใช้สิทธิฯ    
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ  1  หน่วย  ต่อ  หุ้นสามัญ  1 หุ้น 
 
5.  วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (IEC-W2)  
           วันท่ี 30 เมษายน 2562  ถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562  
 
6.  จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใชส้ิทธิซื้อหุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น  
 
7.  ระยะเวลาการหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ IEC-W2 (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP) 
 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
     บริษัทฯ  จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิ IEC-W2 ในตลาด    
     หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP ( Suspension : หรือห้ามซื้อขาย ) ในวันที่   
    26 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
 
8.  การสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิ IEC-W2  ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง        
     ประเทศไทย 
               เมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แล้ว                      
     ใบส าคัญแสดงสิทธิ (IEC-W2)  จะหมดอายุและสิ้นสดุสภาพการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด    
     หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป  
 
9.  เอกสารในการยื่นความจ านง 

9.1 แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญทีไ่ด้กรอกข้อความถูกตอ้งชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ
แล้ว  ( แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิฯ  สามารถติดต่อขอรับไดท้ี่บริษัทฯ  หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดังกล่าวได้ที่  http://www.iec.co.th  ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ”์) 

    9.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิ   หรือ ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ส าหรับระบบไร้ใบหุ้น) 
    9.3 ช าระเงินตามจ านวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ    

โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัจะต้องช าระเป็น เช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์  (ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน)  โดยเช็คจะต้องลง
วันที่ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธ ิ 2 วันท าการเป็นอย่างน้อย   โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท 
อินเตอร์แนชั่นเนลิเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) (บัญชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน)”    หรือ    โอนเงินสดเข้า
บัญชีเงินฝากของบริษัทฯ  ชื่อบญัชี   “บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนลิเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  (บัญชี
จองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน)”  ธนาคาร กรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน)  สาขาซอยอารี  ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์  
เลขที่บัญชี  127-4-23551-2  พร้อมกับส่งส าเนาใบน าฝากเงินให้แก่บริษัทฯ  

 
 
 

http://www.iec.co.th/
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     9.4 หลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
 บุคคลธรรมดา 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  หร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 บุคคลต่างดา้ว 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 นิติบุคคลในประเทศ 

 ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท  (ไม่เกิน 6  เดือน )   พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลง
นาม และประทับตราส าคัญของนติิบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ 
นิติบุคคลต่างประเทศ 
ส าเนาหนังสือส าคญัรับรองการเปน็นิติบุคคล  ( ไมเ่กิน 12 เดือน ) ซึ่งรับรองโดย Notary  Public  พร้อม
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล และ  ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือ   
 

10.  สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิฯ  

  บริษัท  อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนยีริง  จ ากัด (มหาชน)   
 408/37  อาคารพหลโยธิน เพลส  ช้ันท่ี 9  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท     

กรุงเทพมหานคร 10400   
โทรศัพท์  (66) 2619 0199   ต่อ 109 ,  133  และ 134 
โทรสาร   (66) 2619 0019 
 

11.   เง่ือนไขอื่น ๆ  
   11.1   ช่ือผู้เป็นเจ้าของใบส าคัญแสดงสิทธิ และ ช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน      
                     กรณีระบุเป็นเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น   หุ้นจะไม่สามารถเข้าบัญชีของผู้เป็น      
                     เจ้าของหุ้นได้  

11.2    โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ที่จะส่งหุ้นไปเข้าบัญชีให้ถูกต้อง  มิเช่นนั้นหุ้นจะถูกส่งไปที่โบรกเกอร์อื่น    
   ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน หรืออาจสูญหาย  

11.3    หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิฯ ไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีบริษัท 
   ได้รับช าระ  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิฯ เป็นหลัก 

11.4    ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ   จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ า          
    กว่า 100  หุ้นสามัญ โดยจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็น 

            จ านวนเต็มเท่าน้ัน  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ    หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่มี 
            สิทธิในการซื้อหุ้นต่ ากว่า 100 หุ้นสามัญจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวท้ังจ านวน 
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11.5   บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่รับเอกสารแสดงความจ านงการใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามญั โดยวิธีการส่ง
เอกสารทางไปรษณยี์ หรือโดยทางแฟกซ์ ทางโทรสาร ทางแอพพลิเคช่ันไลน์ หรือทางโทรคมนาคม 
หรือวิธีการอื่นใดท่ีมลีักษณะท านองเดียวกันกับลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 
           ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ  สามารถดูได้จากข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญ 
แสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิล 
เอนจีเนียริง  จ ากัด  (มหาชน)  ครั้งท่ี 2  ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม  (IEC-W2) ที ่ http://www.iec.co.th   ในหมวด   
“นักลงทุนสัมพันธ์” 
 

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใดกรณุาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 619 0199  
ต่อ 109 ,  133  และ 134  หมายเลขโทรสาร 02 619 0019 
     

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                        ขอแสดงความนับถือ  

 
                                                            

                    ( นายด ารงค์  ภูติภทัร์ ) 
                                                   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 

หมายเหตุ  :   บริษัทฯ ได้น ำส่งงบกำรเงิน Q2 ปี 2559   งบกำรเงิน Q3 ปี 2559  และงบกำรเงินงวดประจ ำป ี
2559 เมื่อวันท่ี 30 สิงหำคม 2561  เมื่อวันท่ี  17  ธันวำคม 2561   และเมื่อวันท่ี 29  มีนำคม  2562   ตำมล ำดบั 
ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    โดย ณ ปัจจุบัน  บริษัทฯ ยังค้ำงส่งงบกำรเงิน 
Q1 ปี 2560   งบกำรเงิน Q2 ปี 2560   งบกำรเงิน Q3 ปี 2560  งบกำรเงินงวดประจ ำปี 2560   งบกำรเงิน Q1 ป ี
2561   งบกำรเงิน Q2 ปี 2561  งบกำรเงิน Q3 ปี 2561  และงบกำรเงินงวดประจ ำป ี 2561 ต่อ SET ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงยังคงสั่งห้ำมกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของ IEC  โดยกำรขึ้นเครื่องหมำย SP 
(Suspension) ขึ้นเครื่องหมำย NC (Non-Compliance) และประกำศรำยช่ือหลักทรัพย์ของ IEC ให้เข้ำข่ำยอำจถูก
เพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน   ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง กำรเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9(3) และ ข้อ 9(5) และนโยบำยกำรประกำศเข้ำเกณฑ์อำจถูกเพิกถอนกรณี
บริษัทจดทะเบยีนน ำส่งงบกำรเงินล่ำช้ำเกินกว่ำท่ีก ำหนด 
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บริษทั อนิเตอร์แนช่ันเนิลเอนจเีนียริง จ ำกดั (มหำชน) 
408/37  อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02 619 0199 โทรสาร 02 619 0019 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ 1 แผนทีต่ัง้บรษัิท 
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