เลขที่ IFEC/สนบ/2560/0013
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ IFEC-W1 ครั้งสุดท้าย (เปลี่ยนแปลงวิธีการชาระเงิน)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีส เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) หรื อ “บริ ษทั ” ได้ออกและเสนอเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (“IFEC-W1” หรื อ “ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มของ
บริ ษทั จานวนทั้งสิ้น 458,766,911 หน่วย โดยมีวนั ใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และวันใช้สิทธิวนั สุดท้าย
ในวันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบกาหนด 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
บริ ษทั ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจานงใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้ง
สุดท้าย ดังนี้
1.

ระยะเวลำกำรหยุดพักกำรซื้อขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึน้ เครื่ องหมำย SP)
วันที่ 30 มกราคม 2560 – 23 กุมภาพันธ์ 2560

2.

วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2560

3.

กำรสิ้นสภำพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ IFEC-W1 จะหมดอายุและสิ้นสุ ด
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.

ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ ำย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.30 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

5.

วันกำหนดกำรใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ ำย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

6.

อัตรำกำรใช้ สิทธิ และรำคำในกำรใช้ สิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1.20698 หุน้ ในราคา 1 บาท (ภายหลังการปรับสิ ทธิ)

7.

เอกสำรและหลักฐำนในกำรแจ้ งควำมจำนงขอใช้ สิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญต้องยืน่ เอกสารแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ดังนี้
7.1

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ที่สานักงาน
ของบริ ษทั หรื อดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.ifec.co.th) ในระหว่างระยะเวลาการแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิ

7.2

ในกรณี ที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ (Scriptless System) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ตอ้ งการ
ใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด โดยยื่นต่อ
บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์ที่ ท าหน้าที่ เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พ ย์ (Broker) ของตน และบริ ษ ัท หลักทรัพ ย์
ดังกล่าวจะดาเนิ นการแจ้งกับ ศู นย์รับฝากหลักทรัพ ย์ เพื่ อขอถอนใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิสาหรับนาไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ื อ
หุน้ สามัญที่จะยืน่ กับบริ ษทั เพื่อดาเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุขา้ งต้นต่อไป

7.3

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ที่ ใช้
บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ ้นสามัญด้วย โดยดาเนิ นการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริ ษทั ตาม
สถานที่ติดต่อ
7.3.1

แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน
แล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อหากผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ เป็ นนิ ติ
บุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้ ี อานาจลงนามของนิ ติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิ ติ
บุคคล (ถ้ามี)

7.3.2

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ระบุวา่ ผูถ้ ือนั้นมีสิทธิ ในใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ตามจานวนที่ ระบุ อยูใ่ นแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ และหนังสื อมอบ
อานาจให้ผอู ้ ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใบใหม่ สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ
(ถ้ามี ) (ส าหรั บ ผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ่ ึ งได้มี ก ารใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เพี ย ง
บางส่วน)

7.3.3

หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
(ก)

บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(ข)

บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(ค)

นิติบุคคลในประเทศ

สาเนาหนังสื อรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจลงนามและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) รวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานของผู ้
มีอานาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรื อ (ข) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง)

นิติบุคคลต่างประเทศ
สาเนาเอกสารจดทะเบี ยนบริ ษ ัท ที่ รับ รองโดย Notary Public ที่ ออกไม่ เกิ น 6 เดื อ น
ก่ อ นวัน ใช้สิ ท ธิ พ ร้ อ มรั บ รองส าเนาถูก ต้อ งโดยต้อ งผูม้ ี อ านาจลงนามและประทับ
ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) รวมทั้งแนบสาเนาหนังสื อเดิ นทางซึ่ งยังไม่หมดอายุ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ หากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าว
ข้างต้นบริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท อาจใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาในการให้ ผู ้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้ตามความเหมาะสม

8.

วิธีกำรชำระเงิน

ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในแบบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
8.1

กรณี ชาระเป็ นเงินโอน
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งใช้ใบนาฝากแบบ Bill Payment โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
Ref. 1 เป็ นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และชาระเงินได้ที่ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทัว่ ประเทศ
ทั้งนี้ โปรดระบุเลขประจาตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ดา้ นหลังของหลักฐานใบ
แจ้งการชาระเงิน Bill Payment เฉพาะส่วนของลูกค้า
(2)

กรณี ชาระโดย เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์เช็ค

ชาระโดย เช็ค ดร๊ าฟท์ แคชเชียร์เช็ค ที่สามารถเรี ยกเก็บได้จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ภายใน
1 วันทาการเท่านั้น โดยขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “จองซื้ อหุ้นสำมัญของ บมจ. อินเตอร์ ฟำร์ อีส เอ็นเนอร์ ยี่
คอร์ ปอเรชั่น เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น IFEC-W1” และจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการชาระเงินด้วยเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชียร์เช็ค สามารถทาได้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 ถึง 20
กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น
ทั้งนี้ โปรดระบุเเลขประจาตัวประชาชน ชื่ อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ที่ดา้ นหลังของเช็ค ดร๊ าฟท์
หรื อ แคชเชียร์เช็ค
หมายเหตุ: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญจะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรื อ
อากรแสตมป์ ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรื อข้อบังคับ หรื อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรื อบังคับใช้ในการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ งดรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญทางไปรษณี ย ์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งด
รับเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพื่อชาระเงินในการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญทางไปรษณี ย ์ และงดรับชาระเงินในการใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด
บริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร(ถ้ามี) จากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญในครั้งนี้
9.

สถำนทีต่ ดิ ต่ อในกำรใช้ สิทธิ (ตัวแทนรับแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ์)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ ีทาวเวอร์ 179 ถนนสาทรใต้ แขวางทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพ 10120
โทรศัพท์ 0-2343-9630-40
โทรสาร 0-2343-9687

10.

เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1

จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ขอใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ ต้องไม่ต่ากว่า 100 หุ ้น
สามัญและจะต้องเป็ นจานวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีสิทธิ ในการซื้อหุ ้นต่ากว่า
100 หุ ้น สามัญ จะต้อ งใช้สิท ธิ ในการซื้ อ หุ ้น สามัญ ในครั้ งเดี ยวทั้งจานวนโดยอัตราการใช้สิ ท ธิ เท่ ากับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุน้ สามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการสิ ทธิ

10.2

จานวนหุ ้น สามัญ ที่ จะออกเมื่ อ มี การใช้สิท ธิ จะคานวณโดยการน าจานวนเงิ น ในการใช้สิท ธิ ซ่ ึ ง ผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ชาระตามที่ กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิ ในขณะที่ มีการใช้สิทธิ น้ นั โดย
บริ ษทั จะออกหุ ้นสามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่ วยของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คูณด้วยอัตราการใช้
สิ ทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ แล้วทาให้มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคานวณ
ดังกล่าว บริ ษทั จะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวคืนให้แก่
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ ในแต่ละครั้งโดยไม่มี
ดอกเบี้ย
ทั้ง นี้ หากบริ ษ ัท ได้ท าการส่ ง มอบเช็ ค คื น เงิ น ที่ เหลื อ จากการใช้สิ ท ธิ โ ดยการส่ ง มอบทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตามที่ อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ไ ด้รั บ เงิ น คื น แล้วโดยชอบ และผูถ้ ื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ม่ มี สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งดอกเบี้ ยหรื อ
ค่าเสี ยหายใด ๆ อีกต่อไป
ในกรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ และมีเศษของจานวนหุน้ สามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิ้ง

10.3

หากบริ ษทั ได้รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ หรื อบริ ษทั ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลงในแบบแสดง

ความจานงการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ นั้น ไม่ครบถ้วนหรื อ ไม่ ถูกต้องหรื อปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามข้อบังคับหรื อกฎหมายต่าง ๆ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องทาการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย มิฉะนั้นแล้วบริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในครั้ง
นี้ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริ ษทั จะจัดส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชาระเงินในการใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วน บริ ษทั สงวนสิ ทธิ ที่จะดาเนิ นการ
ประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริ ษทั เห็นสมควร
10.3.1

ถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิในครั้งนี้สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรื อ

10.3.2

ถือว่าจานวนหุ ้นสามัญที่ จองซื้ อมีจานวนเท่ากับจานวนที่ พึงจะได้รับตามจานวนเงินในการใช้
สิ ทธิซ่ ึงบริ ษทั ได้รับชาระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรื อ

ในกรณี ตามข้อ 10.3.1 บริ ษทั จะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิ
ดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิภายใน 14 วัน โดยไม่มีการคานวณดอกเบี้ยไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ หรื อ
ในกรณี ตามข้อ 10.3.2 บริ ษทั จะส่ งมอบใบสาคัญแสดงสิ ทธิพร้อมเงินส่ วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณี ที่บริ ษทั
ถือว่ามีการใช้สิทธิ เพียงบางส่ วนคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีการคานวณ
ดอกเบี้ยไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
10.4

เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขการแจ้งความจานง
การใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แบบ
แสดงความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ และชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจาก
บริ ษทั

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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