
เอกสารแนบ 5 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท อนิฟอร์เมช่ัน แอนด์ คอมมวินิเคช่ัน เน็ทเวร์ิคส จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

ขา้พเจา้ บริษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 225,000,000  บาท เป็น 275,000,000  บาท โดยออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 50,000,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

 
การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

          แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น     
           การใชเ้งินทุน     
          แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั 100,000,000 0.50 50,000,000 
           (General Mandate)     

  

 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  (แบบมอบอ านาจทั่วไป) 
   รายละเอยีดการจัดสรร 
 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

1.ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering) 
 

หุน้สามญั ไม่เกิน 
100,000,000 

ไม่เกินร้อยละ 
30 

โปรดพิจารณาหมายเหตุดา้นล่าง 

         1/  ร้อยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

หมายเหต:ุ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม 

สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป จ านวน 
50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 275,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ตาม
รายละเอียด ดงัน้ี 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering: RO)  

นอกจากน้ี พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็น และ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง  

X 
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1. การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้ 
2. การก าหนดวตัถุประสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  
3. การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งด าเนินการต่าง ๆ  อนั

เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  
4. การลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว  ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลักฐาน 
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ  

5. ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  

โดยเม่ือมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแลว้ จ านวนทุนช าระแลว้ของบริษทัในส่วนท่ีเพ่ิมจะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 30 
ของทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซ่ึงเป็นจ านวนไม่เกิน 
100,000,000 หุน้  

ทั้งน้ี การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีของบริษทัในคร้ังถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในคร้ังถดัไป 
ทั้งน้ี แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  

    3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
  ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2  
The Graph Hotel (ช่ือเดิม โรงแรมบางกอก ชฎา) เลขท่ี 188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต         
4.1  บริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนมติเพ่ิมทุน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
และบริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 
วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบ 

4.2  บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

                          เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดงักล่าวไดอ้ยา่งทนักาล และเพ่ือเป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
           การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจดัสรรหุน้แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  เน่ืองจากจะ
ช่วยใหบ้ริษทัมีแหล่งเงินทุนท่ีพร้อมส าหรับการด าเนินการตามแผนการลงทุนของบริษทัในอนาคตไดอ้ยา่งทนักาล 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล  
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ภายหลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
แตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

 7.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษทั เร่ิมตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุ้นไดรั้บการจดทะเบียนเป็น
ผูถื้อหุ้นของบริษทัแลว้ โดยมีช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุ้นในทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั และบริษทัมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   

      7.3 อ่ืน ๆ    
               - ไม่มี - 

8. รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

  คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า การเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จะช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษทั โดยการเพ่ิมทุนในรูปแบบดงักล่าวจะเพ่ิม
ความคล่องตวัและทางเลือกในการระดมทุน เพ่ือรองรับแผนการลงทุนของบริษทัในอนาคต 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

11 มีนาคม 2564 

3. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 22 เมษายน 2564 

4. วนัจดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้

เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
5. การจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบั นบัตั้งแต่วนัท่ี

ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบ 

 

       บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                              ลายมือช่ือ -นายมนชัย มณีไพโรจน์ - กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
                  (นายมนชยั มณีไพโรจน์) 

                                   
 
                              ลายมือช่ือ  -นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล-    กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

                                     (นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล) 


