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แบบรายงานการเพิมทุน 

บริษัท อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

วันท ี27 กนัยายน 2564 

 

ข้าพเจ้าบริษัท อินฟอรเ์มชัน แอนด์ คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิรค์ส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติ

คณะกรรมการบริษัท ครงัที 5/2564 เมือวันที 27 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 15.30 ถึง 17.00 เกียวกับการเพิมทุนจด

ทะเบียน และการจดัสรรหุน้เพมิทุนดงัต่อไปนี 

 

1. การลดทุนและการเพมิทุน 

1.1     ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจาํนวน 50,000,000 บาท จากทนุเดิม

จาํนวน 275,000,000 บาท เป็นจาํนวน 225,000,000 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

จาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

1.2     ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัทใหเ้พิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ อีก 112,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 225,000,000 บาท เป็น 337,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 225,000,000 หุน้ 

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิมทุนในลกัษณะดงันี 

 

การเพิมทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุ้น 
มูลค่าทตีราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั 225,000,000 0.50 112,500,000 

  

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน  

2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซือ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมาย

เหต ุ

เพือรองรบัการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิทจีะซอืหุน้สามญั

ของบรษิัทฯ ครงัท ี1 ซงึ

จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้

เดิมของบรษิัทฯ โดย

กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้

ทจีะไดร้บัการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดง 

สิทธิฯ (Record Date) 

ไม่เกิน 

225,000,000 

จดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิทฯ 

ในอตัราส่วน 

2 หุน้สามญั

เดิมตอ่

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที

จะซอืหุน้

สามญัของ

บรษัิทฯ ครงั

จดัสรรใหโ้ดยไม่คดิ

มลูค่า โดยใบสาํคญั

แสดงสิทธิทีจะซอืหุน้

สามญัของบรษิัทฯ ครงัท ี

1 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิ

ซือหุน้สามญัเพมิทุนได ้1 

หุน้ และมีราคาใชส้ิทธิ 

1.00 บาทต่อหุน้ 

โปรดดู

รายละเอยีดตาม

สิงทีส่งมาดว้ย 2 
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จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซือ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมาย

เหต ุ

ในวนัที 25 

พฤศจิกายน 2564 

ท ี1 จาํนวน 1 

หน่วย (ใน

กรณีทีมีเศษ

ใหปั้ดเศษทงิ) 

 

2.2 การดาํเนินการของบริษทัฯ กรณีทมีีเศษของหุ้น 

ในการคาํนวณจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของบริษัทฯ ครงัที 1 ทีผูถื้อหุน้แต่ละรายจะ

ไดร้บัการจดัสรร ในกรณีทีมีเศษใหปั้ดเศษทิง และในกรณีทีเกิดเหตุทีทาํใหต้อ้งมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ

ตามเงือนไขในการปรบัสิทธิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอื

หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครงัท ี1 ซงึอาจทาํใหเ้กิดเศษของหุน้สามญั ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิง 

 

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังท ี1/2564 เพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัท ี1/2564 รูปแบบผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านนั ใน

วันพุธที 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 ณ หอ้งประชุมใหญ่ ICN  ชนั  เลขที  อาคาร ดี.เค.เจ. ถนนสุคนธ

สวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผู้

ถือหุน้ (Record date) ในวนัที 12 ตลุาคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงอืนไขการขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 

4.1 ไดร้ับอนุมัติจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครังที 1/2564 ให้ดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธิ และเปลียนแปลงทนุชาํระแลว้ 

4.2 บรษิัทฯ จะดาํเนินการเพิมทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ และเปลียนแปลงทนุชาํระแลว้ ต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.3 บริษัทฯ จะดาํเนินการยืนคาํขอให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รับใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้

สามญัของบรษิัทฯ ครงัท ี1 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิมทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทเีพิม 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 

เมอืมีการใชส้ิทธิซอืหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษิัทฯ ครงัที 1 

 

6. ประโยชนท์ีบริษทัฯ จะพงึได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงินของเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ  
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7. ประโยชนท์ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และหลังจากหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไดก้าํหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการดาํเนินงาน 

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบริษัทฯ ครงัที 1 ทีไดใ้ชสิ้ทธิซือหุน้สามญั จะมีสิทธิไดร้บัเงนิ

ปันผลภายหลงัจากทีไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ 

 

8. รายละเอียดอืนใดทจีาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรร

หุ้นสามัญเพิมทุน 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีทีมีการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทงัจาํนวน และผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทัฯ 

จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 

เมอืเทียบกบัสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี 

 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุ้นสามัญทีรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทีจะออกและเสนอขายในครังนี จาํนวนไม่เกิน 

225,000,000 หุน้ 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีทีมีการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทงัจาํนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลง

ไม่เกินรอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี 

 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ทีมีการซอืขายในตลาด

หลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้สนอ

ต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้เพือขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาทีนาํมาถัวเฉลีย

ดงักล่าวเป็นราคาเฉลียของการซือขายหุน้ในแต่ละวนั ซงึเท่ากบั 6.19 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซงึเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัทีออกและจาํหน่ายแลว้ทงัหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุ้นสามัญทีรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ทีจะออกและเสนอขายในครังนี จาํนวนไม่เกิน 

225,000,000 หุน้ 

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

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

สิทธิฯ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน และสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ 

อย่างไรก็ตาม หากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีการใชสิ้ทธิ ผูถื้อหุน้เดิมอาจไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้

และราคาซือขายของหุน้สามญั  

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิม

ทุน  

ลาํดับ ขนัตอนการดาํเนนิการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครงัที 5/2564 วนัที 27 กนัยายน 2564 

2. วันกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมการประชมุวสิามญั

ผูถื้อหุน้ครงัท ี1/2564 

วนัที 12 ตุลาคม 2564 

3. การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัท ี1/2564 วนัที 17 พฤศจิกายน 2564 

4. ยืนคาํขอจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัททีี

ประชมุผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตั ิ

5. วันกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ 

วนัที 25 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ:  กาํหนดการขา้งตน้อาจมีการเปลียนแปลงได ้

 

บรษัิทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

ลายมือชือ ................................................................ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนบรษิัทฯ 

 (นายมนชยั มณีไพโรจน)์  

 [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม]  

   

ลายมือชือ ................................................................ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือแทนบรษิัทฯ 

 (นายรณภมู ิรุ่งเรืองผล)  

 [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม]  

   

ประทบัตราของบรษิัทฯ 

 

 

 

 

 


