ที่ ลข. 030/63/สจ
วันที่ 11 กันยายน 2563
เรือ่ ง

แจ้งกาหนดการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ (ITEL-W1)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษทั อินเตอร์ล้งิ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1 (“ITEL-W1”) จานวนทัง้ สิน้ 249,992,175 หน่ วย โดยมีกาหนดการใช้สทิ ธิได้ในวันทาการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ปฏิทนิ ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้วนั ใช้สทิ ธิครัง้ แรก
จะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2563 และวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นัน้
บริษทั ขอแจ้งกาหนดวันใช้สทิ ธิและระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1 (ITEL-W1) ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
วันที่ 23 - 29 กันยายน 2563 (เฉพาะวันทาการ) ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
2. วันกาหนดการใช้สิทธิ
วันที่ 30 กันยายน 2563
3. อัตราการใช้สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 5.00 บาท
4. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจานงขอใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทป่ี ระสงค์จะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญจะต้องยื่นเอกสารแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิ ดังนี้
4.1 ใช้สทิ ธิโดยการใช้สาคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
4.1.1 ยื่นแบบแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความให้ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วน พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถ
รับใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิได้ ณ สถานทีท่ ต่ี ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ หรือ สามารถดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.interlinktelecom.co.th
4.1.2 นาส่งใบสาคัญ แสดงสิทธิซ่ึง ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิล งลายมือชื่อ ผู้โอนด้านหลังหรือ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามแบบทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ฯ”) กาหนดตามจานวนทีร่ ะบุอยูใ่ นแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ ให้แ ก่
บริษทั ฯ
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4.2 ใช้สทิ ธิในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทต่ี อ้ งการใช้สทิ ธิ ต้องแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอให้ออกใบสาคัญ
แสดงสิท ธิห รือ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิท ธิต ามที่ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ฯ ก าหนด โดยยื่น ต่ อ บริษัท
หลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้งกับบริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการซือ้ หุน้ ทีจ่ ะยืน่ ต่อบริษทั เพือ่ ดาเนินการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4
อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในขัน้ ตอนรายละเอียด ขอแนะนาให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิตดิ ต่อสอบถาม
เกี่ยวกับขัน้ ตอนและวิธกี าร รวมทัง้ ระยะเวลาดาเนินการตามข้อนี้ได้จากบริษทั หลักทรัพย์ท่ที าหน้าที่เป็ น
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน
4.3 หลักฐานประกอบการจองซือ้ หุน้ รองรับตามการใช้สทิ ธิ
ก) บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประชาชนซึง่ ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ข) บุคคลต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสาเนาใบต่างด้าวซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ค) นิตบิ ุคคลในประเทศ
สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีม่ อี ายุไม่เกิน 6 เดือน หรือภายในระยะเวลาทีน่ ายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิกาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อ ตาม ก)
หรือ ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ง) นิตบิ ุคคลต่างประเทศ
สาเนาเอกสารการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลรับรองโดย Notary Public สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และ
ข้อบังคับของบริษทั พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม ข)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. วิ ธีการชาระเงิ น
ชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิตามทีร่ ะบุในใบแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ โดยชาระเงินเป็ นเช็ค
หรือ ดราฟท์ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วัน นับจากวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดย
สังจ่
่ าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน บริ ษทั อิ นเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)” ทัง้ นี้ การใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมือ่ บริษทั ฯ ได้เรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้
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6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
48/66 ซอยรุง่ เรือง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ผูป้ ระสานงาน คุณสุมติ ร เจริญพรปิ ติ
โทรศัพท์ +66 2 666 2222 ต่อ 8012
โทรสาร +66 2 666 2299
อีเมล์ ir@interlinktelecom.co.th
7. เงื่อนไขอื่นๆ
7.1 จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ทีจ่ ะใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ากว่า
100 หุน้ สามัญ และจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้ แต่ในกรณีท่อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 มีสทิ ธิในการ
ซือ้ หุน้ ต่ากว่า 100 หุน้ สามัญ จะต้องใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ เดียวทัง้ จานวน
7.2 หากบริษทั ฯ ได้รบั หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ITEL-W1 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ชาระไม่ครบตามจานวนทีร่ ะบุไว้ในใบ
แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ หรือบริษทั ฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ITEL-W1 กรอกลงในใบแจ้งความจาในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ITEL-W1 จะต้องทาการแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาแต้งความจานงในการใช้สทิ ธิ หากผูถ้ อื
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จะถือว่าการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และบริษทั ฯ จะจัดส่งเงินที่ได้รบั และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 คืนให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ โดยไม่มดี อกเบีย้ ให้ไม่วา่ กรณีใดๆ
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ชาระจานวนเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วน บริษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะ
ดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามทีผ่ ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 เลือกไว้ในใบแจ้งความ
จานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
7.2.1 ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ หรือ
7.2.2 ถือว่าจานวนหุน้ สามัญทีจ่ องซื้อมีจานวนเท่ากับจานวนทีจ่ ะได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สทิ ธิ ซึง่
บริษทั ฯ ได้รบั ชาระเงินไว้จริงตามราคาการใช้สทิ ธิในขณะนัน้ หรือ
7.2.3 ให้ผถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ชาระเงินเพิม่ เติมตามจานวนทีป่ ระสงค์ใช้สทิ ธิให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นั ้น หากบริษัท ฯ ไม่ไ ด้รบั เงินครบตาม
จานวนในการใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
ในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ
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ในการณีตาม 7.2.1 และ 7.2.3 บริษทั ฯ จะส่งเงินทีไ่ ด้รบั ไว้และใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 หรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ซึง่ บริษทั ฯ ถือว่าไม่มกี ารใช้สทิ ธิดงั กล่าวคืนทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน
14 วัน นับจากวันใช้สทิ ธิโดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
ในการณีตาม 7.2.2 บริษทั ฯ จะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ส่วนทีเ่ หลือ (ในกรณีน้ีบริษทั ฯ ถือว่า
มีการใช้สทิ ธิเพียงบางส่วน) หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ใบใหม่ทม่ี จี านวนเท่ากับหน่วยของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ITEL-W1 ทีเ่ หลือ คืนให้กบั ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน
14 วันนับจากวันใช้สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่วา่ กรณีใดๆ อย่างไรก็ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ทีย่ งั
ไม่มกี ารใช้สทิ ธิดงั กล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ทัง้ นี้ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 ที่
ยังไม่มกี ารใช้สทิ ธิดงั กล่าว จะหมดอายุลงเมือ่ พ้นวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
7.3 ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 จะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าอากรแสตมป์ หรือภาษีอ่นื ใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึน้ อัน
เนื่องจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ITEL-W1 เพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ

ขอแสดงความนับถือ

__________________________________
(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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