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รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสทิธิทจีะซือหุน้สามัญของ 

บริษัท อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

ครังท ี1 (ICN-W1) 

 

ผูอ้อกหลักทรัพย ์ บริษัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” 

หรือ “ICN”) 

ประเภทของหลกัทรัพย ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั 

เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “ICN-W1”) 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ ชนิดระบชุอืผูถื้อและสามารถโอนเปลียนมือได ้

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นบัตงัแต่วนัทอีอกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ ที

ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 225,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุ้นทอีอกเพือรองรับ

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ไม่เกิน 225,000,000 หุน้ (มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของ

จาํนวนหุน้ทอีอกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบรษิัทฯ  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใช้สทิธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้สามญัเพมิทุนได ้1 หุน้  

(อาจเปลียนแปลงไดต้ามเงือนไขการปรบัสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) เวน้แต่จะมีการปรบัราคาการใช้

สิทธิตามเงอืนไขการปรบัสิทธิ 

วันทอีอกและเสนอขาย 

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร หรือ บุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดวันทีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หลังจาก

ไดร้บัอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุน้ 

วิธีการเสนอขาย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญั

เดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีทีมี เศษของใบสําคัญแสดง 

สิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัสิทธิฯ ดงักล่าว ใหต้ดั

เศษดงักล่าวทิงทงัจาํนวน โดยกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีจะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวนัที 25 พฤศจิกายน 2564 

ระยะเวลาการใช้สทิธ ิและ

กาํหนดการใช้สทิธ ิ

 

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวันทาํการ

สุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดย

สามารถเริมใชสิ้ทธิครงัแรกไดใ้นเดือนมีนาคม 2565 และวันใชสิ้ทธิครงัสุดทา้ย คือ 

วันทีใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี โดยบริษัทฯ จะระบุระยะเวลาการใชสิ้ทธิ

และกาํหนดการใชสิ้ทธิทแีน่นอนในขอ้กาํหนดสิทธิของบรษิัทฯ  

ทงัน ีในกรณีทีวันใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษัทฯ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ให้เลือนวันใชส้ิทธิดังกล่าวเป็นวันทาํการสุดท้ายก่อนหน้าวันใชสิ้ทธิ

ดงักล่าว  
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ตลาดรองของ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญั 

ทเีกดิจากการใช้สทิธิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

นายทะเบียน บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

เหตุในการต้องออกหุน้ใหม่

เพอืรองรับการปรับสทิธิ 

เมือมีการดาํเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงือนไขในการปรบั

สิทธิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึงเป็น

เหตุทีกาํหนดไวใ้น ขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที ทจ.

34/2551 เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุ้นทีออกใหม่และหุ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที 15 

ธันวาคม 2551 (รวมทงัทมีีการแกไ้ขเพิมเติม) 

ทงัน ีประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือ บุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที

บรหิาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดเงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ

ปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีทีมีการใชส้ิทธิซือหุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ครบทงัจาํนวน และผูใ้ช้

สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุน้

เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสัดส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 เมือเทียบกับ

สดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด

การคาํนวณดงันี 

Qo  =  จํานวนหุ้นสามัญทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของบริษัทฯ จํานวน 

450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามัญทีรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทีจะออกและเสนอขายใน

ครงัน ีจาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ 

 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินรอ้ยละ 33.33 

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีทีมีการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทงัจาํนวน จะเกิดผล

กระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินรอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้

ทมีีการซือขายในตลาดหลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วันทาํการติดต่อกนั

ก่อนวันทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือขอ

อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาทีนํามาถัวเฉลีย

ดังกล่าวเป็นราคาเฉลียของการซือขายหุน้ในแต่ละวนั ซงึเท่ากับ 6.19 บาท

ต่อหุน้ 
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P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซงึเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จํานวนหุ้นสามัญทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดของบริษัทฯ จํานวน 

450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามัญทีรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทีจะออกและเสนอขายใน

ครงัน ีจาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ 

P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 

 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินรอ้ยละ 27.95 

ข้อกาํหนดกรณีทมีีใบสาํคัญ

แสดงสทิธิฯ เหลอือยู่ 

บรษัิทฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทเีหลืออยู่ทงัจาํนวน 

เงอืนไขอนืๆ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร หรือ บุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ซึงรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง การกาํหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ การกาํหนดเงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการปรบัราคาใช้

สิทธิและอัตราการใชส้ิทธิ การเขา้เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา

ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทงัดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกียวเนืองกับการ

ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครงัน ีซงึรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ฯ และหุน้สามัญทีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกยีวขอ้ง 

ทงันี บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แกไ้ขเปลียนแปลงราคาและ

อตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่การเป็นการปรบัตามเงือนไขการปรบัสิทธิ 

 


