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ท่ี สกอ. 072 / 2561        
       6  กนัยายน  2561 
 
เร่ือง ประกาศก าหนดการ และ ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ของ 

บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ ากดั  (มหาชน) คร้ังท่ี 2  (IEC-W2) งวดท่ี  10 ( กนัยายน 2561) 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 ตามท่ี บริษทั  อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน)  (“บริษทัฯ”)  ได้ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2  ( IEC-W2 )  มีอาย ุ3 ปี  นบัแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม  
2559   โดยมีก าหนดการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละงวดไตรมาส ( เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน 
และ ธนัวาคม ของแต่ละปี )  และไดก้ าหนดราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญั ( Exercise Price )  ดงัน้ี  
 ปีท่ี 1  ( 23 พฤษภาคม 2559  ถึง 22 พฤษภาคม 2560 )    ราคาหุน้ละ  0.025 บาท (สองจุดหา้สตางค)์ 
 ปีท่ี 2  ( 23 พฤษภาคม 2560  ถึง 22 พฤษภาคม 2561 )    ราคาหุน้ละ  0.035 บาท (สามจุดหา้สตางค)์ 
 ปีท่ี 3  ( 23 พฤษภาคม 2561  ถึง 22 พฤษภาคม 2562 )    ราคาหุน้ละ  0.045 บาท (ส่ีจุดหา้สตางค)์ 

โดยบริษทัฯ จะประกาศราคาใชสิ้ทธิฯ ในแต่ละไตรมาสให้แก่ผูถื้อหุ้นไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 
วนัท าการก่อนระยะเวลายื่นความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย นั้น 
 บริษทัฯ  จึงใคร่ขอประกาศเก่ียวกบัก าหนดการ และ ราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษทัฯ  ( IEC-W2 )   ประจ างวดท่ี  10 ( เดือนกนัยายน  2561 )   ดงัน้ี 

 

1.  วนั และ เวลาทีย่ื่นความจ านงการใช้สิทธิฯ 

เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.  ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ (ยกเวน้การยืน่
ความจ านงคร้ังสุดทา้ยใหแ้สดงความจ านงภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนครบก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย)  
ส าหรับงวดที ่10 ( เดือนกนัยายน 2561 ) ให้ย่ืนความจ านงการใช้สิทธิระหว่างวนัที ่ 21, 24  ถึง 27 กนัยายน 2561   
2.  วนัก าหนดการใช้สิทธิฯ  
 เวลา  09.00 น.  ถึง  15.00 น.  ของวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กนัยายน และ ธนัวาคม  
โดยเร่ิมคร้ังแรก (งวดท่ี 1) ในวนัท่ี  30  มิถุนายน  2559        และคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี  22   พฤษภาคม   2562     
ส าหรับงวดที ่10 ( เดือนกนัยายน 2561 )  วนัก าหนดการใช้สิทธิคือ วนัที ่28 กนัยายน 2561   
3.  ราคาในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั     : หุ้นละ   0.045 บาท   ( ส่ีจุดห้าสตางค์ )  
          ส าหรับงวดท่ี  10   ( เดือนกนัยายน 2561) 
4.  อตัราการใช้สิทธิฯ   : ใบส าคญัแสดงสิทธิ  1  หน่วย  ตอ่  หุน้สามญั  1 หุน้ 
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5.  เอกสารในการย่ืนความจ านง 
5.1 แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นทุก

รายการแลว้  ( แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิฯ  สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้บริษทัฯ  หรือ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดงักล่าวไดท่ี้  http://www.iec.co.th  ในหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์”) 

    5.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ   หรือ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ส าหรับระบบไร้ใบหุน้) 
    5.3 ช าระเงินตามจ านวนท่ีใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ    

โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งช าระเป็น เช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์  (ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น)  ภายใน  2 วนัท า
การ  โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนลิเอนจเีนียริง จ ากดั (มหาชน) (บญัชีจองซ้ือ
หุ้นเพิม่ทุน)”    หรือ    โอนเงนิสดเข้าบัญชีเงนิฝากของบริษัทฯ  ช่ือบัญชี   “บริษัท อนิเตอร์แนช่ันเนิล
เอนจเีนียริง จ ากดั (มหาชน)  (บญัชีจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน)”  ธนาคาร กรุงเทพ  จ ากดั (มหาชน)  สาขาซอย
อารี  ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์  เลขทีบ่ัญชี  127-4-23551-2  พร้อมกบัส่งส าเนาใบน าฝากเงินใหแ้ก่
บริษทัฯ  

     5.4 หลกัฐานประกอบการยืน่แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
 บุคคลธรรมดา 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 บุคคลต่างดา้ว 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 นิติบุคคลในประเทศ 

 ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั  (ไม่เกิน 6  เดือน )   พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจ
ลงนาม และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือ
เดินทาง พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ 
นิติบุคคลต่างประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัรับรองการเป็นนิติบุคคล  ( ไม่เกิน  6 - 12  เดือน )   ซ่ึงรับรองโดย Notary  Public  
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูมี้อ านาจลงนามและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล และ  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง
ของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ   

6.  สถานทีต่ดิต่อขอใช้สิทธิฯ  

  บริษทั  อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ ากดั (มหาชน)   
 408/37  อาคารพหลโยธิน เพลส  ชั้นท่ี 9  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท     

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

http://www.iec.co.th/


 

 3 

7.   เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
7.1 ช่ือผูเ้ป็นเจา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ และ ช่ือเจา้ของบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกัน   

กรณีระบุเป็นเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืน   หุ้นจะไม่สามารถเขา้บญัชีของผูเ้ป็นเจา้ของ
หุน้ได ้ 

7.2 โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ท่ีจะส่งหุ้นไปเขา้บญัชีให้ถูกตอ้ง  มิเช่นนั้นหุ้นจะถูกส่งไปท่ีโบรกเกอร์อ่ืน  
ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าชา้ในการติดตามหุน้คืน หรืออาจสูญหาย  

7.3 หากจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิฯ ไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษทัฯ  
ไดรั้บช าระ  บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิฯ เป็นหลกั 

7.4 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัไม่ต ่ากวา่  
100  หุน้สามญั โดยจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจ านวน
เตม็เท่านั้น     เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีมีสิทธิในการ
ซ้ือหุน้ต ่ากวา่   100   หุน้สามญัจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัในคร้ังเดียวทั้งจ านวน 

 
ทั้ งน้ี รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ  สามารถดูได้จากข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อก

ใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท  
อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง  จ ากดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 2  ส าหรับผูถื้อหุ้นเดิม  (IEC-W2) ท่ี  http://www.iec.co.th  
ในหมวด  “นกัลงทุนสมัพนัธ์” 

 
หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสยัประการใด  กรุณาติดต่อสอบถามไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์ (66) 2619 

0199  ต่อ 109 ,  133  และ 134  หมายเลขโทรสาร (66) 2619 0019 
     

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                        ขอแสดงความนบัถือ  

 
                                                            

           ( นายพงศก์วนิ  จึงรุ่งเรืองกิจ ) 
                                       ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 

http://www.iec.co.th/

