ที่ ลข. 0229/63/สจ
วันที่ 11 กันยายน 2563
เรือ่ ง

แจ้งกําหนดกาารใช้สทิ ธิของใบบสําคัญแสดงสิสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุนสามั
น้
ญ (ITEL-W
W1)

เรียน

กรรมการและผผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์
พ แห่งประเทศศไทย

ตามที่บริษทั อินเตอร์ล้งิ ค์ เททเลคอม จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและจั
อ
ดสรรรใบสําคัญแสดดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้
W1”) จํานวนทังงสิ
้ น้ 249,992,175 หน่ วย โดดยมีกําหนดกา รใช้สทิ ธิได้ในววันทําการสุดท้าย
สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1 (“ITEL-W
า กันยายน และธันวาคมขของแต่ละปี ปฏิทิทนตลอดอายุของใบสํ
ข
าคัญแสสดงสิทธิ ทัง้ นี้วัวนั ใช้สทิ ธิครัง้ แรก
แ
ของเดือนนมีนาคม มิถุนายน
จะตรงกับบวันที่ 30 มิถุนายน
น 2563 และวันใช้สทิ ธิครังั้ สุดท้ายตรงกับั วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นัน้
บริษทั ขอแจ้งกํกาหนดวันใช้สิสทิ ธิและระยะเววลาแจ้งความจจํานงในการใช้ส้ ทิ ธิของใบสําาคัญแสดงสิทธที
ธิ จ่ ะซื้อหุน้ สามมัญ
ของบริษททฯ
ั ครัง้ ที่ 1 (ITTEL-W1) ครัง้ ทีท่ 2 ในวันที่ 300 กันยายน 25563 ดังนี้
1. ระยะเวลลาแจ้งความจํจํา นงในการใช้ช้สิ ทธิ
วันที่ 23 - 29 กันยายนน 2563 (เฉพาะะวันทําการ) ตังั ้ แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
2. วัน กํา หนนดการใช้สิ ทธิ
วันที่ 30 กันยายน 25663
้อ ้น สาม ญ
ั
3. อัต รากาารใช้สิ ทธิ แ ละราคาในการใใช้สิ ทธิ ที่จ ะซือหุ
ใบสําคัญแสดงสิ
ญ
ทธิ 1 หน่
ห วย มีสทิ ธิในนการซือ้ หุน้ สามัญ 1 หุน้ ในรราคาหุน้ ละ 5.000 บาท
้อ ้น สาม ญ
ั
4. เอกสาร และหล กั ฐาน ในการแจ้งคววามจํา นงขอใใช้สิ ทธิ ที่จ ะซือหุ
ส ญจะต้องยืนเอกสารแจ้
น่
งคววามจํานงการใใช้สทิ ธิ ดังนี้
ผูถ้ อื ใบสํสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามั
ทิ โดยการใช้สํสาํ คัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใใบสําคัญแสดงสิทธิ
4.1 ใช้สทธิ
4.1.11 ยื่นแบบแแสดงความจํานนงในการใช้สทธิ
ทิ ซ้อื หุ้นสามัญ
ั ที่ได้กรอกข้ข้อความให้ถูกต้ตอง ชัดเจน และ
แ
ครบถ้วน พร้อมทัง้ ลงลาายมือชื่อของผูผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิ
แ
ทธิ ซึ่งผู้ ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามาารถ
รับใบแจ้งความจํานงกา รใช้สทิ ธิได้ ณ สถานทีท่ ต่ี ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ หรือ สามารรถดาวน์โหลดจจาก
เว็บไซต์ของบริ
ข ษทั ที่ wwww.interlinktelecom.co.th
4.1.22 นํ า ส่งใบสสํา คัญ แสดงสิทธิซ่ึง ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิสิท ธิล งลายมือ ชื่อ ผู้โ อนด้านหลั
น งหรือ ใบแ ทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามมแบบทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหหลักทรัพย์ (ปรระเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รบั ฝาก
ฝ
ะ อยูใ่ นแบบแสดงความจํานงงการใช้สทิ ธิซอหุ
้ื น้ สามัญ ให้ห้แก่
หลักทรัพย์ฯ”) กําหนดตตามจํานวนทีร่ ะบุ
บริษทั ฯ
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4.2 ใช้สทธิ
ทิ ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ( Scripless)
า ญแสดงสิทธิทต่ี อ้ งการใช้สทธิ
ิ ต้องแจ้งคววามจํานงและกกรอกแบบคําขอให้ออกใบสําคัคญ
ผูถ้ อื ใบสําคั
ญแสดงสิท ธิต ามที่ศู น ย์ ร ับฝากหลั
ฝ
ก ทรัพพย์ ฯ กํ า หนด โดยยื
โ ่ น ต่ อ บริษั
ษท
แสดดงสิท ธิห รือ ใบแทนใบสํ า คัญ
หลักทรั
ก พย์ (Brokeer) ของตนน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินกการแจ้งกับบริริษทั ศูนย์รบั ฝาก
ฝ
หลักทรั
ก พย์ (ประเททศไทย) จํากัด (“TSD”) เพ
พื่อขอถอนใบสสําคัญแสดงสิททธิสาํ หรับนํ าไปปใช้เป็ นหลักฐาน
ฐ
ประกกอบการซือ้ หุน้ ทีจ่ ะยืน่ ต่อบริริษทั เพือ่ ดําเนินการใช้สทิ ธิตามที
า ร่ ะบุไว้ในขข้อ 4
อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในนขัน้ ตอนรายลละเอียด ขอแนะะนําให้ผถู้ อื ใบสสําคัญแสดงสิทธิ
ท ตดิ ต่อสอบถถาม
ว บขัน้ ตอนแลละวิธกี าร รวม ทัง้ ระยะเวลาดดําเนินการตามมข้อนี้ได้จากบบริษทั หลักทรัพย์
พ ท่ที ําหน้าที่เป็ น
เกี่ยวกั
นายหหน้าซือ้ ขายหลัลักทรัพย์ (Brokker) ของตน
4.3 หลักฐานประกอบกการจองซือ้ หุน้ รรองรับตามการรใช้สทิ ธิ
ก) บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประะชาชนซึง่ ยังไมม่หมดอายุ พร้อมรั
อ บรองสําเนนาถูกต้อง
ข) บุคคลต่างด้าว
สําเนาหนังสือเดิ
อ นทางซึ่งยังงไม่หมดอายุ หรื
ห อสําเนาใบตต่างด้าวซึ่งยังไ ม่หมดอายุ พรร้อมรับรองสําเนา
เ
ถูกต้อง
ค) นิตบิ ุคคลในปรระเทศ
สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคคลทีม่ อี ายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในระ ยะเวลาทีน่ ายททะเบียนใบสําคัคญ
ห พร้อมรับรรองสําเนาถูกต้อ้ ง และเอกสารหลักฐานของ ผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อ ตาม ก)
แสดงสิทธิกาํ หนด
หรือ ข) พร้อมรั
ม บรองสําเนาถูถูกต้อง
ง) นิตบิ ุคคลต่างปประเทศ
สําเนาเอกสารรการจดทะเบียยนนิตบิ ุคคลรับรองโดย
บ
Notaary Public สสําเนาหนังสือบริ
บ คณห์สนธิ และ
แ
ข้อบังคับของบบริษทั พร้อมรับบรองสําเนาถูกต้ตอง และเอกสาารหลักฐานของงผูม้ อี าํ นาจลงลลายมือชื่อตาม ข)
พร้อมรับรองสํสําเนาถูกต้อง
5. วิ ธ ีก ารชํชํา ระเงิ น
ชําระเงินตามจํ
น
านวนในนการใช้สทิ ธิตา มทีร่ ะบุในใบแจ้งความจํานงกการใช้สทิ ธิซอ้ื หหุน้ สามัญ โดยยชําระเงินเป็ นเช็
เ ค
หรือ ดราฟท์ธนาคารที
ธ
ส่ ามารถเรียกเก็บได้ด้ในเขตกรุงเทพ
พมหานครภายยใน 1 วัน นับ จากวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดย
โ
สังจ่
่ าย “บริษทั อินเตอร์ล้งิ ค์ค เทเลคอม จําากัด (มหาชน)” ทัง้ นี้ การใชช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสาามัญดังกล่าวจจะสมบูรณ์ ต่อเมื
เ ่อ
บริษทั ฯ ได้เรียกเก็
ย บเงินจํานวนดั
น งกล่าวได้แ้ ล้วเท่านัน้
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6. สถานที่ติติ ด ต่อ ในการใใช้สิ ทธิ
ฝ่ ายนักลงทุ
ล นสัมพันธ์
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุง่ เรือง ถนนนรัชดาภิเษก
แขวงสามมเสนนอก เขตตห้วยขวาง
กรุงเทพมมหานคร 103110
ผูป้ ระสานนงาน คุณสุมตร
ติ เจริญพรปิ ติ
โทรศัพท์ +66 2 666 2222
2 ต่อ 80122
โทรสาร +66 2 666 22299
@interlinkteleccom.co.th
อีเมล์ ir@
7. เงื่อ นไข อื่น ๆ
ด ต้องไม่ต่าํ กว่
กา
7.1 จํานววนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิสิทธิ ITEL-W11 ทีจ่ ะใช้สทิ ธิซืซอ้ หุน้ สามัญ ไไม่วา่ ในกรณีใดๆ
100 หุน้ สามัญ และะจะต้องเป็ นจําานวนเต็มเท่านัน้ แต่ในกรณีทืท่อื ใบสําคัญแสสดงสิทธิ ITEL--W1 มีสทิ ธิในกการ
ญ ง้ เดียวทัทัง้ จํานวน
ซือ้ หุน้ ตํ่ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะตต้องใช้สทิ ธิในกการซือ้ หุน้ สามัญในครั
7.2 หากบริษทั ฯ ได้รบั หลักฐานประกกอบการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ITEEL-W1 หรือใบบสําคัญแสดงสิสิทธิ
น ร่ ะบุไว้ในใบ
น
ITELL-W1 ไม่ครบถ้ถ้วนหรือไม่ถูกตต้อง หรือจํานววนเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ชําระไไม่ครบตามจํานวนที
แจ้งความจํ
ค
านงในกการใช้สทิ ธิซ้อื หหุน้ สามัญ หรือบริ
อ ษทั ฯ ตรวจจสอบได้ว่าข้อคความทีผ่ ูถ้ อื ใบบสําคัญแสดงสิสิทธิ
ITELL-W1 กรอกลงใในใบแจ้งความมจําในการใช้สทธิ
ทิ ซอ้ื หุน้ สามัญนั
ญ น้ ไม่ครบถ้ววนหรือไม่ถูกต้อง ผูถ้ อื ใบสําคัคญ
แสดงงสิทธิ ITEL-W
W1 จะต้องทํากาารแก้ไขให้ถกู ต้ตองภายในระยยะเวลาแต้งควาามจํานงในการรใช้สทิ ธิ หากผูผูถ้ อื
ใบสําคั
า ญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ไม่ทําการแก้ไขใหห้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังงกล่าว บริษทั ฯ จะถือว่าการแแจ้ง
ความมจํานงในการใใช้สทิ ธิในครัง้ นนัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใใช้สทิ ธิ และบริริษทั ฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รบั และ
แ
ใบสําคั
า ญแสดงสิทธิ ITEL-W1 คืนนให้แก่ผถู้ อื ใบสสําคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันใช้สทิ ธิในครั
น ง้ นัน้ ๆ โดยยไม่มดี อกเบีย้ ให้
ใ ไม่วา่ กรณีใดๆ
ด
ในกรรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสําคั
า ญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ชําระจํ
า านวนเงินในการใช้
น
สทิ ธิไไม่ครบถ้วน บริษทั ฯ มีสทิ ธิทีทจ่ี ะ
ดําเนินินการประการรใดประการหนึนึ่ งต่อไปนี้ ตามมทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิ
ญ
ทธิ ITTEL-W1 เลือกไไว้ในใบแจ้งคววาม
จํานงงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
7.2.11 ถือว่าการรแจ้งความจํานนงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม
ส
ม่มกี ารใช้สทิ ธิ หรือ
7.2.22 ถือว่าจํานวนหุ
น น้ สามัญทีจ่ องซือ้ มีจาํ นววนเท่ากับจํานวนทีจ่ ะได้รบั ตตามจํานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึง่
บริษทั ฯ ได้
ไ รบั ชําระเงินไไว้จริงตามราคาการใช้สทิ ธิในขณะนั
น
น้ หรือ
7.2.33 ให้ผถู้ อื ใบบสําคัญแสดงสิสิทธิ ITEL-W1 ชําระเงินเพิมเติ
ม่ มตามจํานววนทีป่ ระสงค์ใช้ชสทิ ธิให้ครบถ้ถ้วน
ภายในระะยะเวลาแจ้งคความจํานงในการใช้สทิ ธิในครั
น ง้ นัน้ หาก บริษัท ฯ ไม่ได้ดร บั เงิน ครบตตาม
จํานวนในนการใช้สทิ ธิภาายในระยะเวลาาดังกล่าว บริษัษทั ฯ จะถือว่ากาารแจ้งความจํานงในการใช้
า
สิสทิ ธิ
ในครัง้ นันสิ
น้ น้ สภาพลงโดดยไม่มกี ารใช้สิสทิ ธิ
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ในกาารณีตาม 7.2.11 และ 7.2.3 บบริษทั ฯ จะส่งเงิ
เ นทีไ่ ด้รบั ไว้และใบสํ
แ
าคัญแสสดงสิทธิ ITEL-W1 หรือใบแทน
ใบสําคั
า ญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ซึง่งบริษทั ฯ ถือว่าไม่
า มกี ารใช้สทธิ
ทิ ดงั กล่าวคืนททางไปรษณียลงทะเบี
ล์
ยนภายยใน
14 วัน นับจากวันใช้สทิ ธิโดยไม่มมีีดอกเบีย้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
ในกาารณีตาม 7.2.22 บริษทั ฯ จะสส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ
ญ
ทธิ ITTEL-W1 ส่วนทีทีเ่ หลือ (ในกรณ
ณีน้ีบริษทั ฯ ถือว่
อา
มีการรใช้สทิ ธิเพียงบบางส่วน) หรือใใบสําคัญแสดงสิทธิ ITEL-W11 ใบใหม่ทม่ี จี าํ านวนเท่ากับหนน่ วยของใบสําคัคญ
แสดงสิทธิ ITEL-W
W1 ทีเ่ หลือ คืนนให้กบั ผูถ้ อื ใบสสําคัญแสดงสิทธิ
ท ITEL-W1 ททางไปรษณียลงทะเบี
ล์
ยนภายยใน
า่
ใดๆ อย่างไรก็
า ตามใบสํสําคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ทีย่ งั
14 วันนับจากวันใชช้สทิ ธิ โดยไม่มมีีดอกเบีย้ ไม่วากรณี
ไม่มการใช้
กี
สทิ ธิดงั กล่
ก าว ยังมีผลใใช้ต่อไปจนถึงวัวนใช้สทิ ธิครัง้ สุสดท้าย ทัง้ นี้ใบบสําคัญแสดงสิสิทธิ ITEL-W1 ที่
ยังไมม่มกี ารใช้สทิ ธิดัดงกล่าว จะหม ดอายุลงเมือ่ พ้น้ วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
7.3 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงงสิทธิ ITEL-W
W1 จะเป็ นผูรัร้ บภาระค่าอากกรแสตมป์ หรืออภาษีอ่นื ใด (ถ้ถ้ามี) ที่เกิดขึนอั
น้ น
ง
สทิ ธิตามใบสําคัญ
ญแสดงสิทธิ ITEEL-W1 เพือ่ ซือหุ
อ้ น้ สามัญของงบริษทั ฯ
เนื่องจากการใช้
จึงเรียนมาเพือทราบ
อ่

ขอแสดงความนับถือ

_____________________________________
(นายณัฐนัย อนันตรัมพรร)
ประธานเจจ้าหน้าทีบ่ ริหารร
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