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สรปุข้อสนเทศ 

ลกัษณะ เงือนไข และสาระสาํคญัใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ 

บริษทั อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

ครงัที 1 (ICN-W1) 

 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  224,999,726 หน่วย 

 

จาํนวนหุ้นทีรองรบัการใช้สิทธิ  224,999,726 หุน้ (มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

 

การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิัท โดยกําหนดรายชอืผู้ถือหุน้ทมีสีทิธิ

ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที 25 

พฤศจิกายน 2564 โดยไม่คดิมูลค่า ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิอื

หุน้สามญัเพมิทุนได ้1 หุน้  

 

ผู้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วนัท ี  ธนัวาคม 2564 

  

ชือ 

จาํนวน 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ร้อยละของใบสาํคญั 

แสดงสิทธิทียนืจด 

ทะเบียนในครงันี 

1 นายมนชยั มณีไพโรจน์ 37,557,552 16.69 

2 นายพรีะ เลาหสมบูรณ์ 13,225,000 5.88 

3 นายสมพงษ ์ชลคดดีาํรงกุล  11,880,000 5.28 

4 นางสาวสายพนิ ตงัตรงจติร 11,370,652 5.05 

5 นางสาวพฒัน์ธวณัย ์แสงเนตร 10,419,905 4.63 

6 นางสาวไอดา้ รุ่งเรอืงผล 9,300,447 4.13 

7 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จาํกดั 9,245,960 4.11 

8 นายแดน รุ่งเรอืงผล 9,240,000 4.11 

9 นายณฐัพล ทรงสายชลชยั 3,726,000 1.66 

10 MR.VIJAYAKUMAR BALAKRISHNAN 3,583,686 1.59 

11 ผูถ้อืหน่วยรายอนื ๆ 105,450,524 46.87 

รวม 224,999,726 100.00 

 

การใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1. วนักาํหนดการใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธไิดใ้นวนัทําการสุดทา้ยของเดอืนมนีาคมและ

เดอืนกนัยายนของแต่ละปีตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสทิธ ิโดยผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธคิรงัแรกไดใ้น

วันที 31 มีนาคม 2565 (“วนักําหนดการใช้สิทธิครงัแรก”) ทังนีให้ยกเว้นเดือนกันยายนปี 2566 ทีจะไม่มีวัน
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กําหนดการใชส้ทิธ ิโดยใหไ้ปใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ยในวนัทคีรบกําหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสทิธใินวนัท ี30 พฤศจกิายน 

2566 (“วนักาํหนดการใช้สิทธิครงัสุดท้าย”) ทงันี ในกรณีทวีนักําหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดทาํการ ใหเ้ลอืนวนั

กําหนดใชส้ทิธดิงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหน้าวนักําหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว 

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธนีิไม่มขีอ้กําหนดใหบ้รษิทัเรยีกใชส้ทิธแิปลงสภาพก่อนระยะเวลาทกีําหนด 

 

2. การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสําคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิือหุน้สามญัเพมิทุนของบรษิัทตาม

ใบสาํคญั แสดงสทิธทิตีนถอือยู่ทงัหมด หรอืบางส่วนกไ็ด ้

 

3. ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธซิงึประสงค์จะใชส้ทิธซิอืหุ้นสามญัของบรษิทัจะต้องแจง้ความจํานงในการใชส้ิทธซิือ

หุน้สามญัของบรษิทั ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ในทุกวนัทําการของบรษิทัภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อน

วนักําหนดการใชส้ทิธแิต่ละครงั ยกเว้นการใช้สทิธซิือหุน้สามญัครงัสุดทา้ย ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธซิงึประสงค์จะใช้

สิทธิซือหุ้นสามญัของบรษิัทจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธซิอืหุ้นสามญัของบรษิัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 

16.00 น. ในทุกวนัทาํการของบรษิทั ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย 

 

ในการใช้สทิธคิรงัสุดทา้ย บรษิัทจะปิดสมุดทะเบยีน 21 วนัก่อนวนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย และตลาด 

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจะทําการขนึเครืองหมายห้ามการซือขาย (SP) ล่วงหน้า 2 วนัทําการ ก่อนวนัปิดสมุด

ทะเบยีนพกัการโอนใบสาํคญัแสดงสทิธจินถงึวนักําหนดการใชส้ทิธคิรงัสุดทา้ย  

 

ทงันี ในกรณีทวีนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธติรงกบัวนัหยุดทําการ ใหเ้ลอืนวนัปิดสมุด

ทะเบยีนดงักล่าวเป็นวนัทําการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธดิงักล่าว  

 

การปรบัสิทธิของราคาและอตัราการใช้สิทธิ 

 บริษัทจะดําเนินการปรบัราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือหุ้นสามญัเพิมทุนตลอดอายุของ

ใบสําคญัแสดงสทิธ ิเมอืเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดงัต่อไปนี โดยมวีตัถุประสงค์เพอืรกัษาผลประโยชน์ตอบแทน

ของผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธไิม่ใหน้้อยไปกว่าเดมิ โดยบรษิทัจะแจง้ปรบัราคาและอตัราการใชส้ทิธทินัทหีรือก่อนวนัที

อตัราและการใชส้ทิธมิผีลบงัคบั 

 

(ก) เมอืบรษิทัฯ มกีารเปลยีนแปลงมลูค่าทตีราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอื  

แบ่งแยกหุน้ 

 ราคาใชส้ทิธแิละอตัราใชส้ทิธจิะมผีลเมอืมลูค่าทตีราไวม้ผีลบงัคบัใชต้ามทเีผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลู  

สอือเิลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

(ข) เมอืบรษิทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิ และ/หรอื ประชาชนทวัไป และ/หรอื บุคคล

ในวงจาํกดั ใน “ราคาสุทธติ่อหุน้ของหุน้สามญัทอีอกใหม่” คํานวณไดต้ํากว่ารอ้ยละ  ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้

สามญัของบรษิทั” 
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 การเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีงัแต่วนัแรกทผีูซ้อืหุน้สามญัจะไม่ได ้

รบัสทิธใินการจองซือหุ้นสามญัทอีอกใหม่ (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XR) กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิ 

(Rights Issue) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม่ กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป 

และ/หรอื กรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั แลว้แต่กรณี 

 

(ค) เมอืบรษิัทเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ และ/หรอื ประชาชนทวัไป และ/หรือ 

บุคคลในวงจํากดั โดยทหีลกัทรพัย์นันใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหลกัทรพัย์ในการใช้สทิธแิปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุน้สามญั 

หรอืใหส้ทิธิในการซอืหุน้สามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรอืใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั โดยท ี“ราคาสุทธติ่อ

หุ้นของหุ้นสามญัทอีอกใหม่เพอืรองรบัสทิธ”ิ ดงักล่าว คํานวณได้ตํากว่าร้อยละ  ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น

สามญัของบรษิทั 

การเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีงัแต่วนัแรกทผีูซ้อืหุน้สามญัไม่ไดร้บั 

สทิธกิารจองซอืหลกัทรพัย์ทอีอกใหม่ใด ๆ ทใีหส้ทิธทิจีะแปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซือ

หุน้สามญั (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XR) สําหรบักรณีทเีป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ (Rights Issue) และ/หรอื 

วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัย์ออกใหม่ใด ๆ ทใีหส้ทิธทิจีะแปลงสภาพ หรอืเปลยีนเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใิน

การซือหุ้นสามญั กรณีทเีป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป และ/หรอื กรณีทเีป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจํากดั แล้วแต่กรณ ี

 

(ง) เมอืบรษิทัจ่ายปันผลทงัหมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

การเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีงัแต่วนัแรกทผีูซ้อืหุน้สามญัจะไม่ม ี 

สทิธริบัหุน้ปันผล (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XD) 

 

(จ) เมอืบรษิทัจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 100 ของกําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการของ  

บรษิทั หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลและเงนิสํารองตามกฎหมาย สาํหรบัการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัช ีใด ๆ ไม่

ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานหรอืกาํไรสะสมตลอดอายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 ทงันี การเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีงัแต่วนัแรกทผีูซ้อืหุน้สามญัจะ 

ไม่มสีทิธริบัเงนิปันผล (วนัแรกทขีนึเครอืงหมาย XD) 

 อตัรารอ้ยละของเงนิปันผลทจี่ายใหก้บัผู้ถอืหุน้คํานวณโดยนําเงนิปันผลทจี่ายออกจรงิจากผลการดําเนินงาน 

หรอืกําไรสะสมในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีหารดว้ย กําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลและเงนิสํารองตามกฎหมายของผลการดําเนินงานของรอบระยะบญัชเีดยีวกนั โดยทเีงนิปันผลทจี่ายออกจรงิ

ดงักล่าว ใหร้วมถงึเงนิปันผลทจี่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชดีงักล่าวดว้ย (ถ้าม)ี 

 

(ฉ) ในกรณีทมีเีหตุการณ์ใด ๆ อนัทําให้ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธิและผลประโยชน์อนัพึงได้ โดยที

เหตุการณ์ใด ๆ นันไม่ไดก้ําหนดอยู่ใน (ก) ถงึ (จ) บรษิทัจะพจิารณาเพอืกําหนดการเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/ 

หรอื อตัราการใชส้ทิธใิหม่ (หรอืปรบัจาํนวนหน่วยใบสําคญัแสดงสทิธแิทนอตัราการใชส้ทิธ)ิ อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทาํ

ใหส้ทิธขิองผูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกว่าเดมิ ทงันี ใหถ้อืว่าผลการพจิารณานันเป็นทสีุด 

 

บรษิัทจะแจ้งผลการปรบัราคาการใช้สทิธ ิและ/หรอื อตัราการใช้สิทธติ่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) โดยไม่ชกัชา้ในวนัทมีเีหตุการณ์เกดิขนึ หรอื

ภายใน 9.00 น. ของวนัทกีารเปลยีนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช ้
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ระยะเวลาห้ามจาํหน่ายหุ้น (ถ้ามี)  - ไม่ม ี- 

 

อืน ๆ ทีสาํคญั (ถ้ามี)   - ไม่ม ี- 

 

ทีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)  - ไม่ม ี- 

 

จดัทาํโดย    บรษิทั อนิฟอร์เมชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวริค์ส จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูในสรุปขอ้สนเทศฉบบันีครบถว้นและเป็นความจรงิทุกประการ 

บรษิทั อนิฟอร์เมชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวริ์คส จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

           
(นายมนชยั มณีไพโรจน์)     (นายพรชยั กรยัวเชยีร) 

 ประธานกรรมการบรหิาร     ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

  กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม      กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม 


