ที่ ลข. 007/64/สจ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

รายงานมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2564 และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
(งดจ่ายเงินปั นผล การเพิม่ ทุน และการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ (ITEL-W3))

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1) รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ เทเลคอม จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3)
2) แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F 53-4)
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มมี ติอนั เป็ นสาระสาคัญดังนี้
1. รับรองผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ซึง่ ในปี 2563 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิรวม 183,732,378 บาท
เพิม่ ขึน้ 1.51% จากปี 2562 ทีม่ กี าไรสุทธิรวม 181,000,090 บาท
2. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตพร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี
3. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563
ดังนี้
3.1 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 9,560,000 บาทหรือเท่ากับร้อยละ
5.00 ของกาไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ประจาปี 2563 เพื่อให้เป็ นไปมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 ทีบ่ ริษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
3.2 พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโรน่า
2019 ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึง่ กาลงอยู่ในช่วงถดถอย และสถานการณ์ในปั จจุบนั ทีบ่ ริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีส่ งู ดังนัน้ เพื่อเป็ นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม และเป็ นเงินทุนสาหรับ
การขยายธุรกิจของบริษทั และทาให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ปรับตัวดีขน้ึ และไม่ตอ้ งเพิม่ ทุนเป็ นจานวนมากไป อันเป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงดจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563
1

อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายเงินปั นผลข้างต้นยังมีความไม่แน่ นอน เนื่องจากต้องรอการอนุ มตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
4. อนุ มตั ิและเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3) จานวนไม่เกิน 312,500,000 หน่ วย จัดสรรให้แก่ ผู้ถอื หุ้นเดิมของ
บริษทั ฯ ในอัตราส่วน 4 หุน้ สามัญต่อใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ 1 หน่วย (กรณีมเี ศษให้ปัดทิง้ ) โดยไม่คดิ มูลค่า ทัง้ นี้
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยรายละเอียดเบือ้ งต้นของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3) ดังแสดงตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ทัง้ นี้ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว จะมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จดั การ และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จดั การมอบหมาย มีอานาจในการกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3) ทีจ่ ะเสนอขายในส่วนนี้ รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนินการ
ใดๆ ทีจ่ าเป็ นและ/หรือเกีย่ วกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3) ที่
จะเสนอขายในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จากัดเพียงการติดต่ อ จัดทาหรือส่งมอบเอกสารต่ างๆ ที่จาเป็ นหรือ
เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3 (ITEL -W3) ทีจ่ ะเสนอขายใน
ส่วนนี้
ทัง้ นี้ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3) ดังกล่าว ยังมีความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
5. อนุมตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนเพื่อรองรับ
การออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้ น สามัญ ของบริษัท ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3) จาก 750,000,000 บาท (หุ้น สามัญ
1,500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท) เป็ น 906,250,000 บาท (หุน้ สามัญ 1,812,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 312,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3)
รายละเอียดเบือ้ งต้นของการเพิม่ ทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน ดังแสดงตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
ทัง้ นี้ การเพิม่ ทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2564
6. อนุ มตั แิ ละเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาและอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนเพื่อรองรับ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3) ดังนี้

2

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

906,250,000 บาท
1,812,500,000 หุน้
0.50 บาท

(เก้าร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ ์

1,812,500,000 หุน้
- หุน้ ”

(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านห้าแสนหุน้ )

ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนาย
่
ทะเบียน
7. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ ง
ตามกาหนดวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง และอนุมตั กิ าหนดอานาจหน้าทีก่ รรมการ ดังนี้
1) นายสมบัติ
อนันตรัมพร
รองประธานกรรมการ
2) แพทย์หญิงลิลรฎา
อนันตรัมพร
กรรมการ
3) นางสาววริษา
อนันตรัมพร
กรรมการ
8. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั กิ าหนดอานาจกรรมการไว้ตามเดิม
เนื่องจาก นายสมบัติ อนันตรัมพร เป็ นกรรมการที่ครบวาระออกจากตาแหน่ งตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง เป็ นกรรมการผู้มอี านาจกระทาการแทนบริษัท อินเตอร์ล้งิ ค์ เทเลคอม จากัด
(มหาชน) ดังนี้
“นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร หรือ นายณัฐนัย อนันตรัมพร คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษทั ”
9. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2564 ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ
9,000 บาท/ครัง้ การประชุม
รองประธานกรรมการและกรรมการบริษทั ท่านละ
6,000 บาท/ครัง้ การประชุม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9,000 บาท/ครัง้ การประชุม
กรรมการตรวจสอบท่านละ
6,000 บาท/ครัง้ การประชุม
3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5,000 บาท/ครัง้ การประชุม
กรรมการชุดย่อยท่านละ
3,000 บาท/ครัง้ การประชุม
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4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการชุดย่อยท่านละ
5) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการชุดย่อยท่านละ
6) ค่าบาเหน็จประจาปี กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั ท่านละ

5,000 บาท/ครัง้ การประชุม
3,000 บาท/ครัง้ การประชุม
5,000 บาท/ครัง้ การประชุม
3,000 บาท/ครัง้ การประชุม
80,000 บาท/ปี
65,000 บาท/ปี
65,000 บาท/ปี

ไม่มผี ลประโยชน์อ่นื ใด
10. เห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 ดังนี้
-

นายพงทวี

-

นางสาวอมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ

-

นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

รัตนะโกเศศ

(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9548)

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระและไม่มปี ระโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กาหนดให้ผสู้ อบบัญชี
คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีทผ่ี ู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
อื่นๆ ของบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2564 จานวน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
11. เห็นสมควรนาเสนอประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ทิ บทวนข้อกาหนดข้อห้ามการกระทาที่
มีลกั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง การกาหนดข้อห้ามการกระทาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการครอบงากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึง่ กาหนดให้ผรู้ บั ใบอนุญาตกาหนดหรือทบทวนข้อห้ามดากล่าวเป็ นประจาทุกปี
12. อนุ มตั กิ าหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 25634 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมแกรนด์สวุ รรณภูมิ เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลง้ิ ค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ และโดย
กาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมประจาปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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เรื่องแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ 1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2564
รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563
พิจารณาและอนุมตั กิ ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3)
พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3)
พิจารณาและอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (ITEL-W3)
พิจารณาเลือกตัง้ คณะกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ และอนุมตั ิ
อานาจหน้าทีก่ รรมการ
พิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดข้อห้ามการกระทาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคน
ต่างด้าว
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

__________________________________
(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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รายละเอียดเบื้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของ
บริษทั อินเตอร์ ลงิ้ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
ที่จดั สรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษทั ฯ ตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
ประเภทของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ชนิดของใบสาคัญแสดง
สิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิทอี่ อก
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้นทีอ่ อกเพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
วันกาหนดรายชื่ อผู้ถือ
หุ้นทีม่ สี ิทธิได้ รับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดง
สิทธิ
อัตรากรใช้ สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ ITEL-W3”)
: ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถเปลี่ยนมือได้
: 312,500,000 หน่วย (สามร้อยสิ บสองล้านห้าแสนหน่วย)
: จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
: 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 312,500,000 หุน้ (สามร้อยสิ บสองล้านห้าแสนหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท

: จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตราส่วน 4 หุน้ เดิม ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
(กรณี มีเศษให้ปัดทิ้ง)
: กาหนดให้วนั ที่ 23 กันยายน 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ สามัญที่โอนสิ ทธิได้ (Record Date)
: ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้บริ ษทั เสนอขาย ITEL-W3

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้
สิ ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
ราคาการใช้ สิทธิทจี่ ะซื้อ : 3.30 บาทต่อหุน้
หุ้นสามัญ
ระยะเวลาและ
: ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุดท้ายของ
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยวันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่
กาหนดการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ITEL-W3 มีอายุครบ 18 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้
หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
เป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯสามารถแจ้งความจานง
ระยะเวลาแจ้ งความ
ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ในทุกวันทาการของบริ ษทั ฯ ภายใน 7 วันก่อนวันกาหนดการ
จานงในการใช้ สิทธิ
ใช้สิทธิแต่ละครั้งก่อน ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถแจ้งความจานงในการสิ ทธิภายใน 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้าย
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ตลาดรองของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ทีเ่ กิดจากการใช้ สิทธิ
ข้ อกาหนดกรณีทมี่ ี
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่
สิทธิและผลประโยชน์
อื่น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: บริ ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
: บริ ษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียน เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: บริ ษทั ฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด

: หุน้ สามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุน้
เทียบเท่ากับหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
: ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากการออกและเสนอใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
1) ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ = 1 - [Qo / (Qo + Qw]
โดยที่ Qo = จานวนหุน้ สามัญที่มีอยูเ่ ดิมก่อนการออก ITEL-W3 จานวน
1,000 ล้านหุน้
Qw = จานวนหุน้ สามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ITEL-W3
ทั้งจานวน จานวน 312.50 ล้านหุน้
ดังนั้น Control Dilution = 1 - [1,000 / (1,000 + 312.50)]
= 23.81%
ในกรณี ที่มีการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม และ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของ
บริ ษทั ฯ มีการใช้สิทธิ ท้ งั จานวน ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่ วนการ
ถือหุน้ (Control Dilution) เนื่องจากเป็ นการออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ ครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมทั้งจานวน มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมประมาณร้อยละ 23.81
2) ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของราคา = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po]
โดยที่ Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 วันทาการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(คือวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งมูลค่าเท่ากับหุน้ ละ
3.07 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท)
Pn = ราคาใช้สิทธิของ ITEL-W3 ซึ่งเท่ากับหุน้ ละ 3.30 บาท
ดังนั้น Price Dilution = [(3.07 - 3.30) x 312.50] / [(1,000 + 312.50) x 3.07]
= -1.78%
ภายหลังการออกและจัด สรรใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ใ ห้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม หากมี การใช้สิ ทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้ท้ งั จานวนแล้ว จะไม่มีการลดลงของราคาเกิดขึ้น
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การปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

นายทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

: บริ ษทั ฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรื อ
การแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ ที่คานวณ
ได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้ นั้นหรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอ
ขายหุน้ นั้น และเป็ นวิธีการที่คานวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
3. เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกใหม่โดยกาหนดราคา
หรื อคานวณราคาของหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ ที่คานวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้
กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั และเป็ นวิธีการคานวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
4. เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
5. เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายปั นผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ
6. เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผถู ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูม้ ีอานาจในการพิจารณากาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรื อ
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
: ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจ
ในการ
1. กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ เช่น วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
2. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยืน่ คาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้
สิ ทธิ เว้นแต่จะเป็ นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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รายละเอียดการคานวณ : วิธีการคานวณสัดส่ วนจานวนหุน้ รองรับ = [(จานวนหุน้ รองรับ ITEL-W3 + จานวนหุน้ รองรับ
Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ]
จานวนหุ้นรองรับ
โดยที่
จานวนหุน้ รองรับ ITEL-W3 = 312,500,000 หุน้
(มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท)
จานวนหุน้ ที่รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 312,500,000 หุน้
(มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท)
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ = 1,000,000,000 หุน้
(มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท)
ดังนั้น สัดส่วนจานวนหุน้ รองรับ
= (312,500,000) / 1,000,000,000
= 31.25%
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท อินเตอร์ ลงิ้ ค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้าบริ ษทั บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ เทเลคอม จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 750,000,000 บาท เป็ น 906,250,000 บาท โดยออก
หุน้ สามัญ จานวน 312,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 156,250,000 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

จานวนหุ้น
312,500,000
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย
(เดิม : ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น)
เพื่อรองรับการ
ไม่เกิน
4 หุน้ สามัญเดิม - จัดสรรให้กบั ผู ้
ใช้สิทธิตามใบ
312,500,000 หุน้
ต่อ 1 หน่วย ถือหุน้ เดิมโดยไม่
สาคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสาคัญ
คิดมูลค่า
ที่ออกให้แก่
แสดงสิ ทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตาม
3.30 บาทต่อหุน้
สัดส่ วน
(อัตราการใช้สิทธิ
(ITEL-W2)
เท่ากับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ITEL-W3
จานวน 1 หน่วย :
หุน้ สามัญ 1 หุน้ )

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.50
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น
-

2.1.1 การดาเนินการของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในกรณี ที่การคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิทาให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง

รวม
(บาท)
156,250,000
-

หมายเหตุ
โปรดดูรายละเอียด
ของ ITEL-W3 ตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 2
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3. กาหนดวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. น.ณ ห้องประชุมแกรนด์
สุวรรณภูมิ ตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ โดย

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน และจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงทุ นชาระแล้วต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.2 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้พิจารณารับหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
5.1 เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ โดยลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ และทาให้ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ปรับตัวดีข้ ึน อันเป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
6.1 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม เสริ มสร้างโครงสร้างทุน และฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของสถาบันการเงิน
6.2 เพิ่มเงินทุนสารอง เพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุรกจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
6.3 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินสารองในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6.4 ทาให้ภาระหนี้ที่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ยลดลง
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ ีจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยืแห่งประเทศไทย และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
สามารถซื้อขายได้
7.2 ทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ และทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้มลู ค่ารวมตามราคาตลาด (Market
Capitalization) ของหุน้ มีโอกาสปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต
7.3 ผูถ้ ือหุน้ มีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องการซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนและ
จานวนหุน้
7.4 จะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นอย่างยัง่ ยืน
7.5 ทาให้ฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ความเสี่ ยงทางการเงินลดลง
8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี –
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9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1.
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
2.
กาหนดวันเพื่อสิ ทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
15 มีนาคม 2564
3
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 2564
20 เมษายน 2564
4.
วันนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
5.
กาหนดวันเพื่อสิ ทธิ ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
23 กันยายน 2564
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (ITEL-W3)
6.
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่
(ITEL-W3)
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้บริ ษทั
เสนอขาย ITEL-W3
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

...................................................
(นายณัฐนัย อนันตรัมพร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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