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สารบัญ 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 ผา่นสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม                    เอกสารแนบ 

 

 สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซึ�งประชมุวนัที� 22 เมษายน 2563  1 

ในรูปแบบของควิอารโ์คช (QR Code) (สาํหรบัวาระที� 1) 

 รายละเอยีดของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิัท (ICN-W1)    2 

(สาํหรบัวาระที� 4) 

 สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ที�ออกใหมเ่พื�อรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ   3 

(สาํหรบัวาระที� 4) 

 แบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4)        4 

(สาํหรบัวาระที� 4 และ 5 และ 6) 

 ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์      5 

 รายการเอกสารที�ตอ้งแสดงและสง่มอบใหแ้ก่บรษิัทฯ และขอ้ปฎิบตัิสาํหรบัการเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้ 6 

ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

 นิยามกรรมการอิสระ และขอ้มลูกรรมการอสิระเพื�อประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้  7 

 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค        8 

 ขอ้บงัคบัของบรษิัท เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้      9 

 คาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) สาํหรบัการประชมุผูถ้ือหุน้  10 

 การส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564    11 

 แผนที�สถานที�จดัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564     12 

 

 

 

บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรร่ายการเอกสารที�เกี�ยวกบัการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� 1/2564 ในเว็ปไซตข์องบรษิัท 

www.icn.co.th/นกัลงทนุสัมพนัธ/์ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 

 

 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดท้ี� : ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

บริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศพัท ์02-553-0755-6 ต่อ 521 โทรสาร 02-553-0757 
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        ทะเบียนเลขที� 0107560000184 

 

       วนัที� 20 ตลุาคม 2564 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 (ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส)์ 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

  

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 5/2564 ของบริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส 

จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดก้าํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 เป็นวนัพุธที� 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมใหญ่ 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 เพื�อพิจารณา

เรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี � 

 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 22 

เมษายน ���� 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 ไดจ้ดัขึ �นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2564 โดย

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุมาเพื�อใหพิ้จารณา 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ�ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งใหท้ี�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุ

ดงักล่าว โดยมีรายละเอยีด ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

การลงมติ     วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

 

วาระที� 2  พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เมื�อวันที� 22 เมษายน 

2564 ซึ�งอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจาํนวนไม่เกิน 100,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที�

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อพิจารณาอนุมตัิยกเลิกมติที�ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 เมื�อวันที� 22 

เมษายน 2564 ซึ�งอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้เพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในจาํนวนไม่เกิน 100,000,000 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เนื�องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะดาํเนินการขอมติที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาการเพิ�มทุนโดยการออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ แทนการ

เพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื�อประโยชน์ในการทยอยการรับรู้

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้พิจารณายกเลิกมติที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ�งอนุมตัิใหอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate)  
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หุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในจาํนวนไม่เกิน 100,000,000 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เนื�องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะดาํเนินการขอมติที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาการเพิ�มทุนโดยการออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ แทนการ

เพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื�อประโยชน์ในการทยอยการรับรู้

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้พิจารณายกเลิกมติที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ�งอนุมตัิใหอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate)  
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เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในจาํนวนไม่เกิน 100,000,000 ลา้นหุน้ 

ดว้ยมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 

4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อพจิารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิทัจาํนวน 50,000,000 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 275,000,000 บาท เป็น 225,000,000 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

จาํนวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี � 

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 225,000,000 บาท (สองรอ้ยยี�สิบหา้ลา้นบาท) 

  แบ่งออกเป็น  450,000,000 หุน้ (สี�รอ้ยหา้สิบลา้นหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแบ่งออกเป็น :    

 หุน้สามญั  450,000,000 หุน้ (สี�รอ้ยหา้สิบลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสิทธิ       - หุน้ (        -        )” 

 

ทั�งนี �ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ที�กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ครั�งที� 1/2564 พิจารณา

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 275,000,000 บาท 

เป็น 225,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท และอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บรษัิท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทัฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อพจิารณอนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิทั ครั�งที� 1 

(“ICN-W1”) จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 

Offering) โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการ

คาํนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ �ง) และมีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น เพื�อรักษาสภาพคล่องสาํหรับเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัท สาํหรบัการดาํเนินงานและรองรบัการขยายโอกาสทางธุรกิจสาํหรบัโครงการที�จะเกิดขึ �นในอนาคต 

โดยรายละเอียดขอ้มลูทั�วไปของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ICN-W1) ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 และ 3 

ทั�งนี � การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว จะมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ และหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดและ

เงื�อนไขอื�นของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) ที�จะเสนอขาย รวมทั�งมีอาํนาจใน
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        ทะเบียนเลขที� 0107560000184 

 

       วนัที� 20 ตลุาคม 2564 

 

เรื�อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 (ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส)์ 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

  

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 5/2564 ของบริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส 

จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดก้าํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 เป็นวนัพุธที� 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมใหญ่ 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 เพื�อพิจารณา

เรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี � 

 

วาระที� 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 22 

เมษายน ���� 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 ไดจ้ดัขึ �นเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2564 โดย

ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุมาเพื�อใหพิ้จารณา 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ�ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งใหท้ี�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุ

ดงักล่าว โดยมีรายละเอยีด ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

การลงมติ     วาระนี �ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

 

วาระที� 2  พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เมื�อวันที� 22 เมษายน 

2564 ซึ�งอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจาํนวนไม่เกิน 100,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที�

ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อพิจารณาอนุมตัิยกเลิกมติที�ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 เมื�อวันที� 22 

เมษายน 2564 ซึ�งอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้เพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในจาํนวนไม่เกิน 100,000,000 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เนื�องจากบริษัทฯ มีความประสงคจ์ะดาํเนินการขอมติที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาการเพิ�มทุนโดยการออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ แทนการ

เพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื�อประโยชน์ในการทยอยการรับรู้

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอที�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้พิจารณายกเลิกมติที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ�งอนุมตัิใหอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate)  
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เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในจาํนวนไม่เกิน 100,000,000 ลา้นหุน้ 

ดว้ยมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 

4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อพจิารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิทัจาํนวน 50,000,000 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 275,000,000 บาท เป็น 225,000,000 บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

จาํนวน 100,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี � 

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 225,000,000 บาท (สองรอ้ยยี�สิบหา้ลา้นบาท) 

  แบ่งออกเป็น  450,000,000 หุน้ (สี�รอ้ยหา้สิบลา้นหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแบ่งออกเป็น :    

 หุน้สามญั  450,000,000 หุน้ (สี�รอ้ยหา้สิบลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสิทธิ       - หุน้ (        -        )” 

 

ทั�งนี �ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ที�กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรนาํเสนอต่อที�ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ครั�งที� 1/2564 พิจารณา

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 275,000,000 บาท 

เป็น 225,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท และอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บรษัิท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทัฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อพจิารณอนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิทั ครั�งที� 1 

(“ICN-W1”) จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 

Offering) โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการ

คาํนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ �ง) และมีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น เพื�อรักษาสภาพคล่องสาํหรับเงินทุน

หมนุเวียนของบริษัท สาํหรบัการดาํเนินงานและรองรบัการขยายโอกาสทางธุรกิจสาํหรบัโครงการที�จะเกิดขึ �นในอนาคต 

โดยรายละเอียดขอ้มลูทั�วไปของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ICN-W1) ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 และ 3 

ทั�งนี � การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว จะมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ และหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดและ

เงื�อนไขอื�นของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) ที�จะเสนอขาย รวมทั�งมีอาํนาจใน
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การดาํเนินการใดๆ ตามที�จาํเป็นและ/หรือเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท 

ครั�งที� 1 (ICN-W1) ที�จะเสนอขายทุกประการ ซึ�งรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียงการติดต่อ จัดทาํหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที�

จาํเป็นหรือเกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) ที�จะ

เสนอขาย  

บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ICN-W1 (Record Date) ในวันที� 25 

พฤศจิกายน 2564 ทั�งนี �การกาํหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที�ประชมุวิสามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณา

อนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 (“ICN-W1”) จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย 

เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 2 หุน้เดิม 

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใหปั้ดเศษทิ �ง) ทั�งนี �ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวจะมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที�ออก และมีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัของ

บรษัิท 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัสิทธิตามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ รายละเอียดขอ้มลูทั�วไปของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ICN-W1) ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 5  พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ 

ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     สืบเนื�องจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 

(ICN-W1) ตามที�ปรากฎในระเบียบวาระที� 4 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครั�งที� 5/2564 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 

2564 มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณาอนุมตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

อีกจํานวนไม่เกิน 112,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

450,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จาํนวน 337,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 675,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มลู

ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 รายละเอียดเกี�ยวกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-

4) โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 4  และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี � 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 337,500,000 บาท (สามรอ้ยสามสิบเจ็ดลา้นหา้แสนบาท) 

  แบ่งออกเป็น  675,000,000 หุน้ (หกรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแบ่งออกเป็น :    

 หุน้สามญั  675,000,000 หุน้ (หกรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทธิ   - หุน้ (        -        )” 

ทั�งนี �ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ที�กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 
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การดาํเนินการใดๆ ตามที�จาํเป็นและ/หรือเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท 

ครั�งที� 1 (ICN-W1) ที�จะเสนอขายทุกประการ ซึ�งรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียงการติดต่อ จัดทาํหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที�

จาํเป็นหรือเกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) ที�จะ

เสนอขาย  

บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ICN-W1 (Record Date) ในวันที� 25 

พฤศจิกายน 2564 ทั�งนี �การกาํหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที�ประชมุวิสามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณา

อนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 (“ICN-W1”) จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย 

เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 2 หุน้เดิม 

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใหปั้ดเศษทิ �ง) ทั�งนี �ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวจะมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที�ออก และมีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัของ

บรษัิท 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัสิทธิตามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ รายละเอียดขอ้มลูทั�วไปของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ICN-W1) ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 5  พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ 

ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     สืบเนื�องจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 

(ICN-W1) ตามที�ปรากฎในระเบียบวาระที� 4 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครั�งที� 5/2564 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 

2564 มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณาอนุมตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

อีกจํานวนไม่เกิน 112,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

450,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จาํนวน 337,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 675,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มลู

ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 รายละเอียดเกี�ยวกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-

4) โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 4  และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี � 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 337,500,000 บาท (สามรอ้ยสามสิบเจ็ดลา้นหา้แสนบาท) 

  แบ่งออกเป็น  675,000,000 หุน้ (หกรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแบ่งออกเป็น :    

 หุน้สามญั  675,000,000 หุน้ (หกรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทธิ   - หุน้ (        -        )” 

ทั�งนี �ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ที�กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณา

อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวนไม่เกิน 112,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 

337,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 675,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยออกหุน้สามญั

เพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที�ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-

W1) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     สืบเนื�องจากการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที�ปรากฎในระเบียบวาระที� 5 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั�งที� 5/2564 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2564 มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผู ้

ถือหุน้ครั�งที� 1/2564  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัที�ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) ซึ�งจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) โดยมีรายละเอียด ปรากฎตาม

เอกสารแนบ 4 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 พิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัที�ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิ ข้อ 3. เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อใหว้ัตถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับผลิตภัณฑที์�เกี�ยวขอ้งกับ

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื�อเพิ�มโอกาสในการรบังานดา้นโทรคมนาคมใหค้รอบคลุมและขยายธุรกิจใหม้ากขึ �น 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั�งที� 5/2564 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2564 มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผู ้

ถือหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของ

บรษัิทฯ โดยเพิ�มวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จาํนวน 1 ขอ้ จากเดิมทั�งหมด 31 ขอ้ เป็น 32 ขอ้ โดยมีขอ้ความดงันี � 

 

“ขอ้ 32. ประกอบกิจการตวัแทนจาํหน่าย จดัหา ติดตั�ง และซ่อมแซม บาํรุงรกัษา เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชใ้น

การแพทยท์กุชนิด” 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณา

อนุมตัิแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ โดยเพิ�มวตัถปุระสงคข์อง

บรษัิทฯ จาํนวน 1 ขอ้ จากเดิมทั�งหมด 31 ขอ้ เป็น 32 ขอ้ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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การดาํเนินการใดๆ ตามที�จาํเป็นและ/หรือเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท 

ครั�งที� 1 (ICN-W1) ที�จะเสนอขายทุกประการ ซึ�งรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียงการติดต่อ จัดทาํหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที�

จาํเป็นหรือเกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) ที�จะ

เสนอขาย  

บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ICN-W1 (Record Date) ในวันที� 25 

พฤศจิกายน 2564 ทั�งนี �การกาํหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที�ประชมุวิสามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณา

อนุมตัิการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 (“ICN-W1”) จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หน่วย 

เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า โดยมีอตัราการจดัสรรเท่ากับ 2 หุน้เดิม 

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคาํนวณตามอตัราการจดัสรรใหปั้ดเศษทิ �ง) ทั�งนี �ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวจะมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที�ออก และมีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัของ

บรษัิท 1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่มีการปรบัสิทธิตามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ รายละเอียดขอ้มลูทั�วไปของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ICN-W1) ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 5  พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ 

ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียน  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     สืบเนื�องจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 

(ICN-W1) ตามที�ปรากฎในระเบียบวาระที� 4 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครั�งที� 5/2564 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 

2564 มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณาอนุมตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

อีกจํานวนไม่เกิน 112,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

450,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน จาํนวน 337,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั

จาํนวน 675,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มลู

ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 รายละเอียดเกี�ยวกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-

4) โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 4  และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี � 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จาํนวน 337,500,000 บาท (สามรอ้ยสามสิบเจ็ดลา้นหา้แสนบาท) 

  แบ่งออกเป็น  675,000,000 หุน้ (หกรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ   0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

  โดยแบ่งออกเป็น :    

 หุน้สามญั  675,000,000 หุน้ (หกรอ้ยเจ็ดสิบหา้ลา้นหุน้) 

 หุน้บุรมิสทธิ   - หุน้ (        -        )” 

ทั�งนี �ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ที�กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณา

อนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวนไม่เกิน 112,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 

337,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 675,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยออกหุน้สามญั

เพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที�ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-

W1) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     สืบเนื�องจากการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที�ปรากฎในระเบียบวาระที� 5 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั�งที� 5/2564 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2564 มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผู ้

ถือหุน้ครั�งที� 1/2564  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัที�ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) ซึ�งจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) โดยมีรายละเอียด ปรากฎตาม

เอกสารแนบ 4 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 พิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัที�ออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิ ข้อ 3. เพื�อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อใหว้ัตถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับผลิตภัณฑที์�เกี�ยวขอ้งกับ

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื�อเพิ�มโอกาสในการรบังานดา้นโทรคมนาคมใหค้รอบคลุมและขยายธุรกิจใหม้ากขึ �น 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั�งที� 5/2564 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2564 มีมติใหน้าํเสนอต่อที�ประชมุวิสามญัผู ้

ถือหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของ

บรษัิทฯ โดยเพิ�มวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จาํนวน 1 ขอ้ จากเดิมทั�งหมด 31 ขอ้ เป็น 32 ขอ้ โดยมีขอ้ความดงันี � 

 

“ขอ้ 32. ประกอบกิจการตวัแทนจาํหน่าย จดัหา ติดตั�ง และซ่อมแซม บาํรุงรกัษา เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใชใ้น

การแพทยท์กุชนิด” 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 เพื�อพิจารณา

อนุมตัิแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ โดยเพิ�มวตัถปุระสงคข์อง

บรษัิทฯ จาํนวน 1 ขอ้ จากเดิมทั�งหมด 31 ขอ้ เป็น 32 ขอ้ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ     วาระนี �ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้

ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 8  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที�มีการแกไ้ข

เพิ�มเติม) มาตรา 105 ที�กาํหนดว่า เมื�อมีประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุเสร็จแลว้ 

ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะขอใหท้ี�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจาก

ที�กาํหนดไวก้็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรให้เปิดวาระนี �ไว้เพื�อให้ผู ้ถือหุ้นไดซ้ักถาม และ/หรือ แสดง

ความเห็นในเรื�องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั�งนี � หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์

และเงื�อนไขของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) ตามมาตรา 105 

 

ทั�งนี � บริษัทฯ กาํหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั�งที� 1/2564 โดยจะจัดขึ �นในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์        

(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั�น ในวันพุธที� 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม

ใหญ่ เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสุคนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 และ

กาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 ในวนัที� 12 ตุลาคม 2564 (Record 

Date) (ขึ �นเครื�องหมาย XM หรือวนัที�ไม่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนัที� 11 ตุลาคม 2564) 

 

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผูถื้อหุน้กับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที�ยังไม่กลับสู่

สภาวะปกติ จึงจดัการประชมุในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) โดยใชร้ะบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั�นแนล 

จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทผูใ้หบ้รกิารที�ไดร้บัหนงัสือรบัรองระบบควบคุมการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ตามมาตราฐานการ

รกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชมุ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั�งบุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชุมครั�งนี � โดยเลือกแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�ง ทั�งนี � บริษัทแนะนาํใหใ้ชห้นงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั�วไป) แบบ ข. (แบบกาํหนด

รายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชดัเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที�แต่งตั�งให้คสัโตเดียน 

(custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก http://www.icn.co.th โดยใหเ้ลือกแบบใดแบบหนึ�งตามที�

ระบไุวเ้ท่านั�น โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 8 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้ับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื�อนไข และวิธีการลงทะเบียน และ

จดัเตรียมเอกสารยืนยนัตวัตน ตลอดจนศกึษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขอ้ปฏบิตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุวสิามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 และ 6 

 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ�งกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถื้อหุน้ รวมทั�งในกรณีที�

ท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผูร้บัมอบอาํนาจจากบุคคลดังกล่าวดว้ย และเพื�อใหท้่านมั�นใจไดว้่าบริษัทจะใหค้วามคุม้ครอง

และปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกับ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจง้ใหท้่าน

ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแนบแจ้งการคุ ้มครองส่วนบุคคลสาํหรับการประชุมผู ้ถือหุ้น โดยมี

รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 10 
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วาระที� 8  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที�มีการแกไ้ข

เพิ�มเติม) มาตรา 105 ที�กาํหนดว่า เมื�อมีประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุเสร็จแลว้ 

ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะขอใหท้ี�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจาก

ที�กาํหนดไวก้็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรให้เปิดวาระนี �ไว้เพื�อให้ผู ้ถือหุ้นไดซ้ักถาม และ/หรือ แสดง

ความเห็นในเรื�องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั�งนี � หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์

และเงื�อนไขของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) ตามมาตรา 105 

 

ทั�งนี � บริษัทฯ กาํหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั�งที� 1/2564 โดยจะจัดขึ �นในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์        

(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั�น ในวันพุธที� 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม

ใหญ่ เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสุคนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 และ

กาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 ในวนัที� 12 ตุลาคม 2564 (Record 

Date) (ขึ �นเครื�องหมาย XM หรือวนัที�ไม่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนัที� 11 ตุลาคม 2564) 

 

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผูถื้อหุน้กับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที�ยังไม่กลับสู่

สภาวะปกติ จึงจดัการประชมุในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) โดยใชร้ะบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั�นแนล 

จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทผูใ้หบ้รกิารที�ไดร้บัหนงัสือรบัรองระบบควบคุมการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ตามมาตราฐานการ

รกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชมุ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั�งบุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชุมครั�งนี � โดยเลือกแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�ง ทั�งนี � บริษัทแนะนาํใหใ้ชห้นงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั�วไป) แบบ ข. (แบบกาํหนด

รายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที�แต่งตั�งให้คสัโตเดียน 

(custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก http://www.icn.co.th โดยใหเ้ลือกแบบใดแบบหนึ�งตามที�

ระบไุวเ้ท่านั�น โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 8 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้ับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื�อนไข และวิธีการลงทะเบียน และ

จดัเตรียมเอกสารยืนยนัตวัตน ตลอดจนศกึษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขอ้ปฏบิตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุวสิามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 และ 6 

 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ�งกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถื้อหุน้ รวมทั�งในกรณีที�

ท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผูร้บัมอบอาํนาจจากบุคคลดังกล่าวดว้ย และเพื�อใหท้่านมั�นใจไดว้่าบริษัทจะใหค้วามคุม้ครอง

และปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกับ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจง้ใหท้่าน

ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแนบแจ้งการคุ ้มครองส่วนบุคคลสาํหรับการประชุมผู ้ถือหุ้น โดยมี

รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 10 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์         

(E-EGM) ตามวนั เวลา ดงักล่าว โดยพรอ้มเพรียงกนั 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายพรชยั กรยัวิเชียร) 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

 

 

หมายเหต:ุ -    ผู ้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 และเอกสารประกอบการ

ประชุมในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ไดต้ั�งแต่วนัที� 20 ตุลาคม 2564 ที� www.icn.co.th “หวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์/

ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชุมวิสามันผู้ถือหุน้ครั�งที� 1/2564” และสามารถส่งคาํถามเกี�ยวกับระเบียบวาระการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ล่วงหนา้ที�เว็บไซตข์า้งตน้ 
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วาระที� 8  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล     เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที�มีการแกไ้ข

เพิ�มเติม) มาตรา 105 ที�กาํหนดว่า เมื�อมีประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุเสร็จแลว้ 

ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะขอใหท้ี�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจาก

ที�กาํหนดไวก้็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เห็นสมควรให้เปิดวาระนี �ไว้เพื�อให้ผู ้ถือหุ้นไดซ้ักถาม และ/หรือ แสดง

ความเห็นในเรื�องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั�งนี � หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์

และเงื�อนไขของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) ตามมาตรา 105 

 

ทั�งนี � บริษัทฯ กาํหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั�งที� 1/2564 โดยจะจัดขึ �นในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์        

(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั�น ในวันพุธที� 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม

ใหญ่ เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสุคนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 และ

กาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564 ในวนัที� 12 ตุลาคม 2564 (Record 

Date) (ขึ �นเครื�องหมาย XM หรือวนัที�ไม่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนัที� 11 ตุลาคม 2564) 

 

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผูถื้อหุน้กับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที�ยังไม่กลับสู่

สภาวะปกติ จึงจดัการประชมุในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) โดยใชร้ะบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั�นแนล 

จาํกัด ซึ�งเป็นบริษัทผูใ้หบ้รกิารที�ไดร้บัหนงัสือรบัรองระบบควบคุมการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ตามมาตราฐานการ

รกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชมุ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั�งบุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชุมครั�งนี � โดยเลือกแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�ง ทั�งนี � บริษัทแนะนาํใหใ้ชห้นงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั�วไป) แบบ ข. (แบบกาํหนด

รายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที�แต่งตั�งให้คสัโตเดียน 

(custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก http://www.icn.co.th โดยใหเ้ลือกแบบใดแบบหนึ�งตามที�

ระบไุวเ้ท่านั�น โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 8 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้ับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื�อนไข และวิธีการลงทะเบียน และ

จดัเตรียมเอกสารยืนยนัตวัตน ตลอดจนศกึษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขอ้ปฏบิตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุวสิามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 และ 6 

 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ�งกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถื้อหุน้ รวมทั�งในกรณีที�

ท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผูร้บัมอบอาํนาจจากบุคคลดังกล่าวดว้ย และเพื�อใหท้่านมั�นใจไดว้่าบริษัทจะใหค้วามคุม้ครอง

และปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกับ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอแจง้ใหท้่าน

ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแนบแจ้งการคุ ้มครองส่วนบุคคลสาํหรับการประชุมผู ้ถือหุ้น โดยมี

รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 10 
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หมายเหต:ุ -    ผู ้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 และเอกสารประกอบการ

ประชุมในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ไดต้ั�งแต่วนัที� 20 ตุลาคม 2564 ที� www.icn.co.th “หวัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์/

ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชุมวิสามันผู้ถือหุน้ครั�งที� 1/2564” และสามารถส่งคาํถามเกี�ยวกับระเบียบวาระการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 ล่วงหนา้ที�เว็บไซตข์า้งตน้ 
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เอกสารแนบ 1 

 

สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ในรูปแบบของควิอารโ์ค้ด 

Copy the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (QR Code) 

 

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที� 1 

Supporting Document for consideration of Agenda 1 

 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2564 นบัแต่วนัประชุม

ตามที�กฎหมายกาํหนด พรอ้มทั�งเผยแพรร่ายงานดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที� (www.icn.co.th) ซึ�งไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดคดัคา้น

หรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

The Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2021, was prepared by the 

Company, from the date of meeting in accordance with the law. It was posted on the Company’s website 

(www.icn.co.th) and there was no any objection or amendment. 

 
วิธีการใช้รหัสคิวอารโ์ค้ด QR Code สาํหรับดาวนโ์หลดสาํเนา 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ปี 2564 

Instructions for using QR Code in downloading files  

Copy of the Minutes of the 2021 AGM. 

 
 

 

สาํหรับระบบปฏิบัติการ iOS For iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทมื์อถือ 

2. สแกนที�สญัญาลกัษณ ์QR Code ( ตามรูปดา้นบน) 

3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตือน (Notification) ใหก้ดที�ขอ้ความ

นั�นเพื�อดขูอ้มลูสาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ปี 

2564 

หมายเหต ุ: 

กรณีที�ไม่มีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) บนมือถือ    ผูถื้อหุน้

สามารถสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั�นอื�นๆ ไดเ้ชน่ QR Code 

Reader หรือ LINE เป็นตน้ 

1. Turn on the Mobile Camera.  

2. Scan the QR Code 

3. A notification will appear on the top of the screen, click 

the notification to access Copy of the Minutes of the 

2021 AGM. 

Remark:  

It the notification does not appear on the Mobile phone, the 

QR Code can be scanned with other applications such as 

QR Code Reader or LINE 

สาํหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์ For Android 
1. เปิดแอพพลิเคชั�น LINE 

2. เลือก “เพิ�มเพื�อน” 

3. เลือก “QR Code” 

4. สแกนที�สญัญาลกัษณ ์QR Code เพื�อเขา้ดสูาํเนารายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 

1. Open LINE application 

2. Select “Add Friend” 

3. Select “QR Code” 

4. Scan the QR Code to access the Copy of the Minutes of 

the 2021 AGM. 
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เอกสารแนบ 1 
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หรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

The Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2021, was prepared by the 

Company, from the date of meeting in accordance with the law. It was posted on the Company’s website 

(www.icn.co.th) and there was no any objection or amendment. 

 
วิธีการใช้รหัสคิวอารโ์ค้ด QR Code สาํหรับดาวนโ์หลดสาํเนา 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ปี 2564 

Instructions for using QR Code in downloading files  

Copy of the Minutes of the 2021 AGM. 

 
 

 

สาํหรับระบบปฏิบัติการ iOS For iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทมื์อถือ 

2. สแกนที�สญัญาลกัษณ ์QR Code ( ตามรูปดา้นบน) 

3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตือน (Notification) ใหก้ดที�ขอ้ความ

นั�นเพื�อดขูอ้มลูสาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ปี 
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หมายเหต ุ: 

กรณีที�ไม่มีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) บนมือถือ    ผูถื้อหุน้

สามารถสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั�นอื�นๆ ไดเ้ชน่ QR Code 

Reader หรือ LINE เป็นตน้ 

1. Turn on the Mobile Camera.  

2. Scan the QR Code 

3. A notification will appear on the top of the screen, click 

the notification to access Copy of the Minutes of the 

2021 AGM. 

Remark:  

It the notification does not appear on the Mobile phone, the 

QR Code can be scanned with other applications such as 

QR Code Reader or LINE 

สาํหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์ For Android 
1. เปิดแอพพลิเคชั�น LINE 

2. เลือก “เพิ�มเพื�อน” 

3. เลือก “QR Code” 

4. สแกนที�สญัญาลกัษณ ์QR Code เพื�อเขา้ดสูาํเนารายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 

1. Open LINE application 

2. Select “Add Friend” 

3. Select “QR Code” 

4. Scan the QR Code to access the Copy of the Minutes of 

the 2021 AGM. 
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รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามัญของ 

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

 

ผูอ้อกหลักทรัพย ์ บริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” 

หรือ “ICN”) 

ประเภทของหลกัทรัพย ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น 

เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ครั�งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “ICN-W1”) 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ ชนิดระบชุื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นบัตั�งแต่วนัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ ที�

ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 225,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับ

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ไม่เกิน 225,000,000 หุน้ (มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของ

จาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษิัทฯ  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใช้สทิธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนได ้1 หุน้  

(อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) เวน้แต่จะมีการปรบัราคาการใช้

สิทธิตามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ 

วันที�ออกและเสนอขาย 

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดวันที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หลังจาก

ไดร้บัอนุมตัิจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

วิธีการเสนอขาย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญั

เดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที�มี เศษของใบสําคัญแสดง 

สิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัสิทธิฯ ดงักล่าว ใหต้ดั

เศษดงักล่าวทิ �งทั�งจาํนวน โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�จะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

ระยะเวลาการใช้สทิธ ิและ

กาํหนดการใช้สทิธ ิ

 

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวันทาํการ

สุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดย

สามารถเริ�มใชสิ้ทธิครั�งแรกไดใ้นเดือนมีนาคม 2565 และวันใชสิ้ทธิครั�งสุดทา้ย คือ 

วันที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี โดยบริษัทฯ จะระบุระยะเวลาการใชสิ้ทธิ

และกาํหนดการใชสิ้ทธิที�แน่นอนในขอ้กาํหนดสิทธิของบรษิัทฯ  

ทั�งนี � ในกรณีที�วันใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษัทฯ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ให้เลื�อนวันใชส้ิทธิดังกล่าวเป็นวันทาํการสุดท้ายก่อนหน้าวันใชสิ้ทธิ

ดงักล่าว  
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สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ในรูปแบบของควิอารโ์ค้ด 

Copy the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (QR Code) 

 

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที� 1 

Supporting Document for consideration of Agenda 1 

 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2564 นบัแต่วนัประชุม

ตามที�กฎหมายกาํหนด พรอ้มทั�งเผยแพรร่ายงานดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที� (www.icn.co.th) ซึ�งไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดคดัคา้น

หรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด 

The Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2021, was prepared by the 

Company, from the date of meeting in accordance with the law. It was posted on the Company’s website 

(www.icn.co.th) and there was no any objection or amendment. 

 
วิธีการใช้รหัสคิวอารโ์ค้ด QR Code สาํหรับดาวนโ์หลดสาํเนา 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ปี 2564 

Instructions for using QR Code in downloading files  

Copy of the Minutes of the 2021 AGM. 

 
 

 

สาํหรับระบบปฏิบัติการ iOS For iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทมื์อถือ 

2. สแกนที�สญัญาลกัษณ ์QR Code ( ตามรูปดา้นบน) 

3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตือน (Notification) ใหก้ดที�ขอ้ความ

นั�นเพื�อดขูอ้มลูสาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ปี 

2564 

หมายเหต ุ: 

กรณีที�ไม่มีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) บนมือถือ    ผูถื้อหุน้

สามารถสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั�นอื�นๆ ไดเ้ชน่ QR Code 

Reader หรือ LINE เป็นตน้ 

1. Turn on the Mobile Camera.  

2. Scan the QR Code 

3. A notification will appear on the top of the screen, click 

the notification to access Copy of the Minutes of the 

2021 AGM. 

Remark:  

It the notification does not appear on the Mobile phone, the 

QR Code can be scanned with other applications such as 

QR Code Reader or LINE 

สาํหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์ For Android 
1. เปิดแอพพลิเคชั�น LINE 

2. เลือก “เพิ�มเพื�อน” 

3. เลือก “QR Code” 

4. สแกนที�สญัญาลกัษณ ์QR Code เพื�อเขา้ดสูาํเนารายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564 

1. Open LINE application 

2. Select “Add Friend” 

3. Select “QR Code” 

4. Scan the QR Code to access the Copy of the Minutes of 

the 2021 AGM. 
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รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามัญของ 

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

 

ผูอ้อกหลักทรัพย ์ บริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” 

หรือ “ICN”) 

ประเภทของหลกัทรัพย ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น 

เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ครั�งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “ICN-W1”) 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ ชนิดระบชุื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นบัตั�งแต่วนัที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ ที�

ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 225,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับ

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ไม่เกิน 225,000,000 หุน้ (มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของ

จาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษิัทฯ  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0.00 บาท (ศนูยบ์าท) 

อตัราการใช้สทิธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนได ้1 หุน้  

(อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) เวน้แต่จะมีการปรบัราคาการใช้

สิทธิตามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ 

วันที�ออกและเสนอขาย 

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดวันที�ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หลังจาก

ไดร้บัอนุมตัิจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

วิธีการเสนอขาย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญั

เดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที�มี เศษของใบสําคัญแสดง 

สิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสาํคญัสิทธิฯ ดงักล่าว ใหต้ดั

เศษดงักล่าวทิ �งทั�งจาํนวน โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�จะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคัญ

แสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

ระยะเวลาการใช้สทิธ ิและ

กาํหนดการใช้สทิธ ิ

 

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวันทาํการ

สุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดย

สามารถเริ�มใชสิ้ทธิครั�งแรกไดใ้นเดือนมีนาคม 2565 และวันใชสิ้ทธิครั�งสุดทา้ย คือ 

วันที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี โดยบริษัทฯ จะระบุระยะเวลาการใชสิ้ทธิ

และกาํหนดการใชสิ้ทธิที�แน่นอนในขอ้กาํหนดสิทธิของบรษิัทฯ  

ทั�งนี � ในกรณีที�วันใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษัทฯ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ให้เลื�อนวันใชส้ิทธิดังกล่าวเป็นวันทาํการสุดท้ายก่อนหน้าวันใชสิ้ทธิ

ดงักล่าว  
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ตลาดรองของ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญั 

ที�เกดิจากการใช้สทิธิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

นายทะเบียน บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

เหตุในการต้องออกหุน้ใหม่

เพื�อรองรับการปรับสทิธิ 

เมื�อมีการดาํเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขในการปรบั

สิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งเป็น

เหตุที�กาํหนดไวใ้น ขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ.

34/2551 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื �อหุ้นที�ออกใหม่และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที� 15 

ธันวาคม 2551 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

ทั�งนี � ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�

บรหิาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที�มีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน และผูใ้ช้

สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุน้

เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสัดส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 เมื�อเทียบกับ

สดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด

การคาํนวณดงันี � 

Qo  =  จํานวนหุ้นสามัญที�ออกและจําหน่ายแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ จํานวน 

450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายใน

ครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ 

 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน จะเกิดผล

กระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินรอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้

ที�มีการซื �อขายในตลาดหลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วันทาํการติดต่อกนั

ก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขอ

อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นํามาถัวเฉลี�ย

ดังกล่าวเป็นราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากับ 6.19 บาท

ต่อหุน้ 
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ตลาดรองของ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญั 

ที�เกดิจากการใช้สทิธิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

นายทะเบียน บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

เหตุในการต้องออกหุน้ใหม่

เพื�อรองรับการปรับสทิธิ 

เมื�อมีการดาํเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขในการปรบั

สิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งเป็น

เหตุที�กาํหนดไวใ้น ขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ.

34/2551 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื �อหุ้นที�ออกใหม่และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที� 15 

ธันวาคม 2551 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

ทั�งนี � ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�

บรหิาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที�มีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน และผูใ้ช้

สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุน้

เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสัดส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 เมื�อเทียบกับ

สดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด

การคาํนวณดงันี � 

Qo  =  จํานวนหุ้นสามัญที�ออกและจําหน่ายแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ จํานวน 

450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายใน

ครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ 

 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน จะเกิดผล

กระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินรอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้

ที�มีการซื �อขายในตลาดหลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วันทาํการติดต่อกนั

ก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขอ

อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นํามาถัวเฉลี�ย

ดังกล่าวเป็นราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากับ 6.19 บาท

ต่อหุน้ 
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P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ�งเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จํานวนหุ้นสามัญที�ออกและจําหน่ายแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ จํานวน 

450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายใน

ครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ 

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

 

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

ข้อกาํหนดกรณีที�มีใบสาํคัญ

แสดงสทิธิฯ เหลอือยู่ 

บรษัิทฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�เหลืออยู่ทั�งจาํนวน 

เงื�อนไขอื�นๆ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ซึ�งรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง การกาํหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ การกาํหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรบัราคาใช้

สิทธิและอัตราการใชส้ิทธิ การเขา้เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับการ

ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครั�งนี � ซึ�งรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ฯ และหุน้สามัญที�เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั�งนี � บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แกไ้ขเปลี�ยนแปลงราคาและ

อตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่การเป็นการปรบัตามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ 
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ตลาดรองของ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญั 

ที�เกดิจากการใช้สทิธิ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ 

นายทะเบียน บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

เหตุในการต้องออกหุน้ใหม่

เพื�อรองรับการปรับสทิธิ 

เมื�อมีการดาํเนินการปรบัราคาใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขในการปรบั

สิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึ�งเป็น

เหตุที�กาํหนดไวใ้น ขอ้ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ.

34/2551 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื �อหุ้นที�ออกใหม่และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที� 15 

ธันวาคม 2551 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

ทั�งนี � ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�

บรหิาร เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ปรบัราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที�มีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน และผูใ้ช้

สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุน้

เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสัดส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 เมื�อเทียบกับ

สดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด

การคาํนวณดงันี � 

Qo  =  จํานวนหุ้นสามัญที�ออกและจําหน่ายแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ จํานวน 

450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายใน

ครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ 

 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน จะเกิดผล

กระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินรอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้

ที�มีการซื �อขายในตลาดหลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วันทาํการติดต่อกนั

ก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขอ

อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นํามาถัวเฉลี�ย

ดังกล่าวเป็นราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากับ 6.19 บาท

ต่อหุน้ 
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P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ�งเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จํานวนหุ้นสามัญที�ออกและจําหน่ายแล้วทั�งหมดของบริษัทฯ จํานวน 

450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายใน

ครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุน้ 

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

 

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

ข้อกาํหนดกรณีที�มีใบสาํคัญ

แสดงสทิธิฯ เหลอือยู่ 

บรษัิทฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�เหลืออยู่ทั�งจาํนวน 

เงื�อนไขอื�นๆ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร หรือ บุคคลที�ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ซึ�งรวมถึง แต่ไม่จาํกัดเพียง การกาํหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ การกาํหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการปรบัราคาใช้

สิทธิและอัตราการใชส้ิทธิ การเขา้เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับการ

ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครั�งนี � ซึ�งรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ฯ และหุน้สามัญที�เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ทั�งนี � บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แกไ้ขเปลี�ยนแปลงราคาและ

อตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่การเป็นการปรบัตามเงื�อนไขการปรบัสิทธิ 
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สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ. 73/2558 

 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

1.1 จาํนวนหุ้นเพิ�มทุน 

ไม่เกิน 225,000,000 หุน้ (มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษิัทฯ เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามัญของบรษิัท อินฟอรเ์มชั�น 

แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ครั�งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “ICN-W1”) 

 

1.2 ประเภทนักลงทุน 

จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที� จะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง 

สิทธิฯ (Record Date) ในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

 

1.3 วิธีการกาํหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาตลาดคาํนวณจากราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้ที�มีการซื �อขายในตลาด

หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อ

หุน้เพื�อขออนุมตัิใหบ้รษิัทฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าวเป็นราคาเฉลี�ยของการซื �อ

ขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากับ 6.19 บาทต่อหุน้ 

 

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1 หน่วย ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณตามอัตราส่วนการจดัสรรใบสาํคัญสิทธิฯ 

ดังกล่าว ใหต้ัดเศษดังกล่าวทิ �งทั�งจาํนวน โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�จะไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

(Record Date) ในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

 

2. วัตถุประสงคข์องการเพิ�มทุนและแผนการใช้เงิน 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ เมื�อมี

การใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที�ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบ 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที�มีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน และผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะ

เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 เมื�อ

เทียบกับสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 
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Qw = จาํนวนหุน้สามญัที�รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 

หุน้ 

 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไมเ่กิน

รอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอยีดการคาํนวณดงันี � 

 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นที�มีการซื �อขายในตลาด

หลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลัง 15 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้สนอต่อที�

ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นาํมาถัวเฉลี�ยดงักล่าวเป็น

ราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากบั 6.19 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ�งเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามญัที�รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 

หุน้ 

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

 

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

 

ทั�งนี � คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วย

ใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็

ตาม หากใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีการใชสิ้ทธิ ผูถ้ือหุน้เดิมอาจไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้และ

ราคาซื �อขายของหุน้สามญั  

 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ�มทุนจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื�อ

สาํรองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 

 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใชเ้งินที�ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ มีความเป็นไปได ้เนื�องจากในกรณีที�บรษิัทฯ 

มีแผนการลงทุนที�ชัดเจนหรือโครงการที�น่าสนใจ ก็อาจทาํใหมู้ลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรบัตัวขึ �น และมีการใชสิ้ทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพื�อนาํเงินมาใชใ้นเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัทฯ 
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สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ. 73/2558 

 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

1.1 จาํนวนหุ้นเพิ�มทุน 

ไม่เกิน 225,000,000 หุน้ (มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษิัทฯ เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามัญของบรษิัท อินฟอรเ์มชั�น 

แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ครั�งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “ICN-W1”) 

 

1.2 ประเภทนักลงทุน 

จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที� จะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง 

สิทธิฯ (Record Date) ในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

 

1.3 วิธีการกาํหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาตลาดคาํนวณจากราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้ที�มีการซื �อขายในตลาด

หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อ

หุน้เพื�อขออนุมตัิใหบ้รษิัทฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าวเป็นราคาเฉลี�ยของการซื �อ

ขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากับ 6.19 บาทต่อหุน้ 

 

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1 หน่วย ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณตามอัตราส่วนการจดัสรรใบสาํคัญสิทธิฯ 

ดังกล่าว ใหต้ัดเศษดังกล่าวทิ �งทั�งจาํนวน โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�จะไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

(Record Date) ในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

 

2. วัตถุประสงคข์องการเพิ�มทุนและแผนการใช้เงิน 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ เมื�อมี

การใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที�ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบ 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที�มีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน และผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะ

เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 เมื�อ

เทียบกับสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

 เอกสารแนบ 4 

13 | 51 

Qw = จาํนวนหุน้สามญัที�รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 

หุน้ 

 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไมเ่กิน

รอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอยีดการคาํนวณดงันี � 

 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นที�มีการซื �อขายในตลาด

หลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลัง 15 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้สนอต่อที�

ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นาํมาถัวเฉลี�ยดงักล่าวเป็น

ราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากบั 6.19 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ�งเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามญัที�รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 

หุน้ 

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

 

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

 

ทั�งนี � คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วย

ใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็

ตาม หากใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีการใชสิ้ทธิ ผูถ้ือหุน้เดิมอาจไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้และ

ราคาซื �อขายของหุน้สามญั  

 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ�มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื�อ

สาํรองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 

 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใชเ้งินที�ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ มีความเป็นไปได ้เนื�องจากในกรณีที�บรษิัทฯ 

มีแผนการลงทุนที�ชัดเจนหรือโครงการที�น่าสนใจ ก็อาจทาํใหมู้ลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรบัตัวขึ �น และมีการใชสิ้ทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพื�อนาํเงินมาใชใ้นเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัทฯ 
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สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที� ทจ. 73/2558 

 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

1.1 จาํนวนหุ้นเพิ�มทุน 

ไม่เกิน 225,000,000 หุน้ (มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของจาํนวนหุน้ที�ออกและจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั�งหมดของบรษิัทฯ เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามัญของบรษิัท อินฟอรเ์มชั�น 

แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ครั�งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “ICN-W1”) 

 

1.2 ประเภทนักลงทุน 

จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที� จะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง 

สิทธิฯ (Record Date) ในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

 

1.3 วิธีการกาํหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาตลาดคาํนวณจากราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุน้ที�มีการซื �อขายในตลาด

หลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อ

หุน้เพื�อขออนุมตัิใหบ้รษิัทฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นาํมาถวัเฉลี�ยดงักล่าวเป็นราคาเฉลี�ยของการซื �อ

ขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากับ 6.19 บาทต่อหุน้ 

 

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

1 หน่วย ในกรณีที�มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคาํนวณตามอัตราส่วนการจดัสรรใบสาํคัญสิทธิฯ 

ดังกล่าว ใหต้ัดเศษดังกล่าวทิ �งทั�งจาํนวน โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�จะไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ 

(Record Date) ในวนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

 

2. วัตถุประสงคข์องการเพิ�มทุนและแผนการใช้เงิน 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ เมื�อมี

การใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที�ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบ 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที�มีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน และผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ จะ

เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 เมื�อ

เทียบกับสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 
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Qw = จาํนวนหุน้สามญัที�รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 

หุน้ 

 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไมเ่กิน

รอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอยีดการคาํนวณดงันี � 

 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นที�มีการซื �อขายในตลาด

หลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลัง 15 วันทาํการติดต่อกันก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้สนอต่อที�

ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นาํมาถัวเฉลี�ยดงักล่าวเป็น

ราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากบั 6.19 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ�งเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุน้สามญัที�รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 225,000,000 

หุน้ 

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

 

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

 

ทั�งนี � คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วย

ใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็

ตาม หากใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ มีการใชสิ้ทธิ ผูถ้ือหุน้เดิมอาจไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้และ

ราคาซื �อขายของหุน้สามญั  

 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ�มทุนจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื�อ

สาํรองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 

 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใชเ้งินที�ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ มีความเป็นไปได ้เนื�องจากในกรณีที�บรษิัทฯ 

มีแผนการลงทุนที�ชัดเจนหรือโครงการที�น่าสนใจ ก็อาจทาํใหมู้ลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรบัตัวขึ �น และมีการใชสิ้ทธิ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพื�อนาํเงินมาใชใ้นเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัทฯ 
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุนและแผนการใช้เงินที�ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนและ

ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ�มทุนมีความสมเหตสุมผล เนื�องจากการเสนอขายหุน้เพื�อรองรบัใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะมีการใชส้ิทธิก็ต่อเมื�อนกัลงทนุใหม้ลูค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ�งสะทอ้นผ่าน

ราคาหุน้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ�มทุนดงักล่าวมีความเพียงพอต่อการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ  

 

4.4 ผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที�มีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วยใหบ้รษัิทฯ มีฐานะทางการเงินที�

แข็งแกรง่ขึ �น และมคีวามพรอ้มและสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิ ในการสาํรองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกจิการ  

 

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการเพิ�มทุน 

ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ใน

เรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที�ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้ง

ค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที�นั�นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องได้

ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั�นแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุนและแผนการใช้เงินที�ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนและ

ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ�มทุนมีความสมเหตสุมผล เนื�องจากการเสนอขายหุน้เพื�อรองรบัใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะมีการใชส้ิทธิก็ต่อเมื�อนกัลงทนุใหม้ลูค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ�งสะทอ้นผ่าน

ราคาหุน้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ�มทุนดงักล่าวมีความเพียงพอต่อการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ  

 

4.4 ผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที�มีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วยใหบ้รษัิทฯ มฐีานะทางการเงินที�

แข็งแกรง่ขึ �น และมคีวามพรอ้มและสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิ ในการสาํรองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกจิการ  

 

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการเพิ�มทุน 

ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ใน

เรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที�ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้ง

ค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที�นั�นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องได้

ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั�นแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 
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แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

วันที� 27 กนัยายน 2564 

 

ข้าพเจ้าบริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติ

คณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 5/2564 เมื�อวันที� 27 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 15.30 ถึง 17.00 เกี�ยวกับการเพิ�มทุนจด

ทะเบียน และการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงัต่อไปนี � 

 

1. การลดทุนและการเพิ�มทุน 

1.1     ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจาํนวน 50,000,000 บาท จากทนุเดิม

จาํนวน 275,000,000 บาท เป็นจาํนวน 225,000,000 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

จาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

1.2     ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทใหเ้พิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ อีก 112,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 225,000,000 บาท เป็น 337,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 225,000,000 หุน้ 

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ�มทุนในลกัษณะดงันี � 

 

การเพิ�มทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

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

  

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซื�อ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมาย

เหต ุ

เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิที�จะซื �อหุน้สามญั

ของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 ซึ�ง

จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้

เดิมของบรษิัทฯ โดย

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้

ที�จะไดร้บัการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดง 

สิทธิฯ (Record Date) 

ไม่เกิน 

225,000,000 

จดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิทฯ 

ในอตัราส่วน 

2 หุน้สามญั

เดิมตอ่

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�

จะซื �อหุน้

สามญัของ

บรษัิทฯ ครั�ง

จดัสรรใหโ้ดยไม่คดิ

มลูค่า โดยใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้

สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 

1 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิ

ซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนได ้1 

หุน้ และมีราคาใชส้ิทธิ 

1.00 บาทต่อหุน้ 

โปรดดู

รายละเอยีดตาม

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุนและแผนการใช้เงินที�ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนและ

ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ�มทุนมีความสมเหตสุมผล เนื�องจากการเสนอขายหุน้เพื�อรองรบัใบสาํคญั

แสดงสิทธิฯ ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะมีการใชส้ิทธิก็ต่อเมื�อนกัลงทนุใหม้ลูค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ�งสะทอ้นผ่าน

ราคาหุน้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ�มทุนดงักล่าวมีความเพียงพอต่อการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ  

 

4.4 ผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที�มีการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จะช่วยใหบ้รษัิทฯ มีฐานะทางการเงินที�

แข็งแกรง่ขึ �น และมคีวามพรอ้มและสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิ ในการสาํรองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกจิการ  

 

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการเพิ�มทุน 

ในกรณีที�กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ใน

เรื�องที�เกี�ยวกับการเพิ�มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที�ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้ง

ค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั�งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที�นั�นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องได้

ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั�นแทนบรษิัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 

แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 
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แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

วันที� 27 กนัยายน 2564 

 

ข้าพเจ้าบริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด์ คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติ

คณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 5/2564 เมื�อวันที� 27 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 15.30 ถึง 17.00 เกี�ยวกับการเพิ�มทุนจด

ทะเบียน และการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงัต่อไปนี � 

 

1. การลดทุนและการเพิ�มทุน 

1.1     ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติใหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจาํนวน 50,000,000 บาท จากทนุเดิม

จาํนวน 275,000,000 บาท เป็นจาํนวน 225,000,000 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

จาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

1.2     ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทใหเ้พิ�มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ อีก 112,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 225,000,000 บาท เป็น 337,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 225,000,000 หุน้ 

มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ�มทุนในลกัษณะดงันี � 

 

การเพิ�มทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

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

  

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

2.1 แบบกาํหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซื�อ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมาย

เหต ุ

เพื�อรองรบัการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิที�จะซื �อหุน้สามญั

ของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 ซึ�ง

จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้

เดิมของบรษิัทฯ โดย

กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้

ที�จะไดร้บัการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดง 

สิทธิฯ (Record Date) 

ไม่เกิน 

225,000,000 

จดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษัิทฯ 

ในอตัราส่วน 

2 หุน้สามญั

เดิมตอ่

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�

จะซื �อหุน้

สามญัของ

บรษัิทฯ ครั�ง

จดัสรรใหโ้ดยไม่คดิ

มลูค่า โดยใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้

สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 

1 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิ

ซื �อหุน้สามญัเพิ�มทุนได ้1 

หุน้ และมีราคาใชส้ิทธิ 

1.00 บาทต่อหุน้ 

โปรดดู

รายละเอยีดตาม

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 
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จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซื�อ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมาย

เหต ุ

ในวนัที� 25 

พฤศจิกายน 2564 

ที� 1 จาํนวน 1 

หน่วย (ใน

กรณีที�มีเศษ

ใหปั้ดเศษทิ �ง) 

 

2.2 การดาํเนินการของบริษทัฯ กรณีที�มีเศษของหุ้น 

ในการคาํนวณจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 ที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะ

ไดร้บัการจดัสรร ในกรณีที�มีเศษใหปั้ดเศษทิ �ง และในกรณีที�เกิดเหตุที�ทาํใหต้อ้งมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ

ตามเงื�อนไขในการปรบัสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อ

หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 ซึ�งอาจทาํใหเ้กิดเศษของหุน้สามญั ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิ �ง 

 

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 เพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 รูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั�น ใน

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

สวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผู้

ถือหุน้ (Record date) ในวนัที� 12 ตลุาคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขการขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 

4.1 ไดร้ับอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั�งที� 1/2564 ให้ดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธิ และเปลี�ยนแปลงทนุชาํระแลว้ 

4.2 บรษิัทฯ จะดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ และเปลี�ยนแปลงทนุชาํระแลว้ ต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.3 บริษัทฯ จะดาํเนินการยื�นคาํขอให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รับใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้

สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 

เมื�อมีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 

 

6. ประโยชนท์ี�บริษทัฯ จะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงินของเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ  
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จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซื�อ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมาย

เหต ุ

ในวนัที� 25 

พฤศจิกายน 2564 

ที� 1 จาํนวน 1 

หน่วย (ใน

กรณีที�มีเศษ

ใหปั้ดเศษทิ �ง) 

 

2.2 การดาํเนินการของบริษทัฯ กรณีที�มีเศษของหุ้น 

ในการคาํนวณจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 ที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะ

ไดร้บัการจดัสรร ในกรณีที�มีเศษใหปั้ดเศษทิ �ง และในกรณีที�เกิดเหตุที�ทาํใหต้อ้งมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ

ตามเงื�อนไขในการปรบัสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อ

หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 ซึ�งอาจทาํใหเ้กิดเศษของหุน้สามญั ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิ �ง 

 

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 เพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 รูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั�น ใน

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

สวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผู้

ถือหุน้ (Record date) ในวนัที� 12 ตลุาคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขการขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 

4.1 ไดร้ับอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั�งที� 1/2564 ให้ดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธิ และเปลี�ยนแปลงทนุชาํระแลว้ 

4.2 บรษิัทฯ จะดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ และเปลี�ยนแปลงทนุชาํระแลว้ ต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.3 บริษัทฯ จะดาํเนินการยื�นคาํขอให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รับใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้

สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 

เมื�อมีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 

 

6. ประโยชนท์ี�บริษทัฯ จะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงินของเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ  
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7. ประโยชนท์ี�ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และหลังจากหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�ไดก้าํหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการดาํเนินงาน 

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 ที�ไดใ้ชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญั จะมีสิทธิไดร้บัเงนิ

ปันผลภายหลงัจากที�ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ 

 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรร

หุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน และผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทัฯ 

จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 

เมื�อเทียบกบัสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุ้นสามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 

225,000,000 หุน้ 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลง

ไม่เกินรอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้ที�มีการซื �อขายในตลาด

หลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้สนอ

ต่อที�ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นาํมาถัวเฉลี�ย

ดงักล่าวเป็นราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากบั 6.19 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ�งเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุ้นสามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � 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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จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราสว่น 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง

ซื�อ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมาย

เหต ุ

ในวนัที� 25 

พฤศจิกายน 2564 

ที� 1 จาํนวน 1 

หน่วย (ใน

กรณีที�มีเศษ

ใหปั้ดเศษทิ �ง) 

 

2.2 การดาํเนินการของบริษทัฯ กรณีที�มีเศษของหุ้น 

ในการคาํนวณจาํนวนใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 ที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะ

ไดร้บัการจดัสรร ในกรณีที�มีเศษใหปั้ดเศษทิ �ง และในกรณีที�เกิดเหตุที�ทาํใหต้อ้งมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิ

ตามเงื�อนไขในการปรบัสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อ

หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 ซึ�งอาจทาํใหเ้กิดเศษของหุน้สามญั ใหต้ดัเศษของหุน้สามญัทิ �ง 

 

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 เพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 รูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั�น ใน

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

สวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุผู้

ถือหุน้ (Record date) ในวนัที� 12 ตลุาคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไขการขออนุญาต 

(ถ้าม)ี 

4.1 ไดร้ับอนุมัติจากที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั�งที� 1/2564 ให้ดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธิ และเปลี�ยนแปลงทนุชาํระแลว้ 

4.2 บรษิัทฯ จะดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ และเปลี�ยนแปลงทนุชาํระแลว้ ต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.3 บริษัทฯ จะดาํเนินการยื�นคาํขอให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รับใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้

สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการสาํรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 

เมื�อมีการใชส้ิทธิซื �อหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิัทฯ ครั�งที� 1 

 

6. ประโยชนท์ี�บริษทัฯ จะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

เป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงินของเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ  
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7. ประโยชนท์ี�ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และหลังจากหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที�ไดก้าํหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมาย 

7.2 สิทธิในการรับเงนิปันผลจากการดาํเนินงาน 

ผูถ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครั�งที� 1 ที�ไดใ้ชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญั จะมีสิทธิไดร้บัเงนิ

ปันผลภายหลงัจากที�ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ 

 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรร

หุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน และผูใ้ชสิ้ทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทัฯ 

จะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้เดิม โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 33.33 

เมื�อเทียบกบัสดัส่วนการถือหุน้ก่อนการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุ้นสามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � จาํนวนไม่เกิน 

225,000,000 หุน้ 

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

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 

กรณีที�มีการใชสิ้ทธิซื �อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครบทั�งจาํนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลง

ไม่เกินรอ้ยละ 27.95 โดยมีรายละเอียดการคาํนวณดงันี � 

 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คาํนวณจากราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้ที�มีการซื �อขายในตลาด

หลักทรพัยเ์อ็มเอไอ ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเ้สนอ

ต่อที�ประชุมผูถ้ือหุน้เพื�อขออนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ โดยราคาที�นาํมาถัวเฉลี�ย

ดงักล่าวเป็นราคาเฉลี�ยของการซื �อขายหุน้ในแต่ละวนั ซึ�งเท่ากบั 6.19 บาทต่อหุน้ 

P1 = ราคาใชสิ้ทธิ ซึ�งเท่ากบั 1.00 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลงัการเสนอขาย 

Qo  =  จาํนวนหุน้สามญัที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษัทฯ จาํนวน 450,000,000 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุ้นสามัญที�รองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที�จะออกและเสนอขายในครั�งนี � 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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ทั�งนี � คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดง 

สิทธิฯ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน และสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ 

อย่างไรก็ตาม หากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีการใชสิ้ทธิ ผูถื้อหุน้เดิมอาจไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้

และราคาซื �อขายของหุน้สามญั  

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�ม

ทุน  

ลาํดับ ขั�นตอนการดาํเนนิการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครั�งที� 5/2564 วนัที� 27 กนัยายน 2564 

2. วันกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมการประชมุวสิามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 

วนัที� 12 ตุลาคม 2564 

3. การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 วนัที� 17 พฤศจิกายน 2564 

4. ยื�นคาํขอจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที�ที�

ประชมุผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตั ิ

5. วันกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ 

วนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ:  กาํหนดการขา้งตน้อาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้

 

บรษัิทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

ลายมือชื�อ ................................................................ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบรษิัทฯ 

 (นายมนชยั มณีไพโรจน)์  

 [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม]  

   

ลายมือชื�อ ................................................................ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบรษิัทฯ 

 (นายรณภมู ิรุ่งเรืองผล)  

 [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม]  

   

ประทบัตราของบรษิัทฯ 
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วนัที�......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                 Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้..................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 

I/We                                                      Identification Card/Passport number 

สญัชาติ...................บา้นเลขที�.......................ถนน......................................ตาํบล/แขวง...................................... 

Nationality              Residing at No.             Road                                    Sub district 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................................. 

District                                                 Province                                         Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited 

โดยถือหุน้รวมทั�งสิ �น ........................................................................................หุน้ 

Holding the total amount of                                                                           shares  

ลงชื�อ/Signed.........................................................ผูถ้ือหุน้/Shareholder  

              (..........................................................) 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนกิส ์บริษทั อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

Acceptance for the invitation of Online Meeting of Information and Communication Networks Public Company Limited 

                            d          y 

 

ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� 1/2564  

I would like to participate the E-EGM for Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 
 f 

                                                 เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 

Self-Attending 

                            มอบฉันทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 

                            Proxy to                                                                                                       attend the meeting. 

             (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชมุ 

     Please send the Link to join the meeting by below email 
g 
อีเมล…………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 

   E-Mail              Please fil in the blank. 
      พ 
                                          โทรศทัพม์ือถือ……………………………………………………………..(โปรดระบุ) 

   Mobile Number              Please fil in the blank. 

             (4)  จดัส่งเอกสารเพื�อยนืยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ 6 วิธีการเขา้รว่มประชมุ ภายในวนัที� 10 พฤศจิกายน 2564 

     Please submit the required document per an attachment 6 by 10 November 2021 

             (5)  เมื�อไดร้บัการยืนยนัตวัตน บรษัิทฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอเีมลที�ท่านไดร้ะบ ุ            

     Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email. 
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ทั�งนี � คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดง 

สิทธิฯ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน และสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ 

อย่างไรก็ตาม หากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีการใชสิ้ทธิ ผูถื้อหุน้เดิมอาจไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้

และราคาซื �อขายของหุน้สามญั  

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�ม

ทุน  

ลาํดับ ขั�นตอนการดาํเนนิการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครั�งที� 5/2564 วนัที� 27 กนัยายน 2564 

2. วันกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมการประชมุวสิามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 

วนัที� 12 ตุลาคม 2564 

3. การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 วนัที� 17 พฤศจิกายน 2564 

4. ยื�นคาํขอจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที�ที�

ประชมุผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตั ิ

5. วันกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ 

วนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ:  กาํหนดการขา้งตน้อาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้

 

บรษัิทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

ลายมือชื�อ ................................................................ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบรษิัทฯ 

 (นายมนชยั มณีไพโรจน)์  

 [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม]  

   

ลายมือชื�อ ................................................................ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบรษิัทฯ 

 (นายรณภมู ิรุ่งเรืองผล)  

 [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม]  

   

ประทบัตราของบรษิัทฯ 
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เอกสารแนบ 5 

 

วนัที�......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                 Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้..................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 

I/We                                                      Identification Card/Passport number 

สญัชาติ...................บา้นเลขที�.......................ถนน......................................ตาํบล/แขวง...................................... 

Nationality              Residing at No.             Road                                    Sub district 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................................. 

District                                                 Province                                         Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited 

โดยถือหุน้รวมทั�งสิ �น ........................................................................................หุน้ 

Holding the total amount of                                                                           shares  

ลงชื�อ/Signed.........................................................ผูถ้ือหุน้/Shareholder  

              (..........................................................) 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนกิส ์บริษทั อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

Acceptance for the invitation of Online Meeting of Information and Communication Networks Public Company Limited 

                            d          y 

 

ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� 1/2564  

I would like to participate the E-EGM for Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 
 f 

                                                 เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 

Self-Attending 

                            มอบฉันทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 

                            Proxy to                                                                                                       attend the meeting. 

             (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชมุ 

     Please send the Link to join the meeting by below email 
g 
อีเมล…………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 

   E-Mail              Please fil in the blank. 
      พ 
                                          โทรศทัพม์ือถือ……………………………………………………………..(โปรดระบุ) 

   Mobile Number              Please fil in the blank. 

             (4)  จดัส่งเอกสารเพื�อยนืยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ 6 วิธีการเขา้รว่มประชมุ ภายในวนัที� 10 พฤศจิกายน 2564 

     Please submit the required document per an attachment 6 by 10 November 2021 

             (5)  เมื�อไดร้บัการยืนยนัตวัตน บรษัิทฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอเีมลที�ท่านไดร้ะบ ุ            

     Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email. 

           

 



F 53-4 เอกสารแนบ 4 
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ทั�งนี � คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดง 

สิทธิฯ จะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงิน และสาํรองเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ 

อย่างไรก็ตาม หากใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ มีการใชสิ้ทธิ ผูถื้อหุน้เดิมอาจไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้

และราคาซื �อขายของหุน้สามญั  

 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�ม

ทุน  

ลาํดับ ขั�นตอนการดาํเนนิการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครั�งที� 5/2564 วนัที� 27 กนัยายน 2564 

2. วันกาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมการประชมุวสิามญั

ผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 

วนัที� 12 ตุลาคม 2564 

3. การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2564 วนัที� 17 พฤศจิกายน 2564 

4. ยื�นคาํขอจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ 

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัที�ที�

ประชมุผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตั ิ

5. วันกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบสาํคัญแสดง

สิทธิฯ 

วนัที� 25 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ:  กาํหนดการขา้งตน้อาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้

 

บรษัิทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี �ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

ลายมือชื�อ ................................................................ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบรษิัทฯ 

 (นายมนชยั มณีไพโรจน)์  

 [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม]  

   

ลายมือชื�อ ................................................................ กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบรษิัทฯ 

 (นายรณภมู ิรุ่งเรืองผล)  

 [กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม]  

   

ประทบัตราของบรษิัทฯ 
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เอกสารแนบ 5 

 

วนัที�......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                 Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้..................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 

I/We                                                      Identification Card/Passport number 

สญัชาติ...................บา้นเลขที�.......................ถนน......................................ตาํบล/แขวง...................................... 

Nationality              Residing at No.             Road                                    Sub district 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์................................. 

District                                                 Province                                         Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited 

โดยถือหุน้รวมทั�งสิ �น ........................................................................................หุน้ 

Holding the total amount of                                                                           shares  

ลงชื�อ/Signed.........................................................ผูถ้ือหุน้/Shareholder  

              (..........................................................) 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนกิส ์บริษทั อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

Acceptance for the invitation of Online Meeting of Information and Communication Networks Public Company Limited 

                            d          y 

 

ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� 1/2564  

I would like to participate the E-EGM for Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 
 f 

                                                 เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 

Self-Attending 

                            มอบฉันทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 

                            Proxy to                                                                                                       attend the meeting. 

             (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชมุ 

     Please send the Link to join the meeting by below email 
g 
อีเมล…………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 

   E-Mail              Please fil in the blank. 
      พ 
                                          โทรศทัพม์ือถือ……………………………………………………………..(โปรดระบุ) 

   Mobile Number              Please fil in the blank. 

             (4)  จดัส่งเอกสารเพื�อยนืยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ 6 วิธีการเขา้รว่มประชมุ ภายในวนัที� 10 พฤศจิกายน 2564 

     Please submit the required document per an attachment 6 by 10 November 2021 

             (5)  เมื�อไดร้บัการยืนยนัตวัตน บรษัิทฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอเีมลที�ท่านไดร้ะบ ุ            

     Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email. 
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รายการเอกสารที�ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และข้อปฎิบัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที�ระบุไว้ มายังบริษัทฯ

ภายในวนัที� 10 พฤศจิกายน 2564 เมื�อบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื�อผูถ้ือหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสจ์ะส่ง Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมและ

คู่มอืการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลที�ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  

 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที�ตอ้งการเขา้รว่มประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี � 

แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางอเีมล หรือ ไปรษณีย ์

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล

หรอื ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) (เอกสารแนบ 5) โดยขอใหท้่านระบอีุเมล

และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ที�เป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้ือหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนที�ราชการออกใหท้ี�ยงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี� หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี�ยนแปลงชื�อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ

หลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื�นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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รายการเอกสารที�ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และข้อปฎิบัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที�ระบุไว้ มายังบริษัทฯ

ภายในวนัที� 10 พฤศจิกายน 2564 เมื�อบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื�อผูถ้ือหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสจ์ะส่ง Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมและ

คู่มอืการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลที�ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  

 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที�ตอ้งการเขา้รว่มประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี � 

แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางอเีมล หรือ ไปรษณีย ์

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล

หรอื ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) (เอกสารแนบ 5) โดยขอใหท้่านระบอีุเมล

และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ที�เป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้ือหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนที�ราชการออกใหท้ี�ยงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี� หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี�ยนแปลงชื�อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ

หลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื�นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

  เอกสารแนบ 6 
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o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบคุคล 

 กรณีผู ้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึ�ง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที�มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือ

ชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีที�มีการมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึ�ง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที�มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือ

ชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีที�เอกสารหรือหลกัฐานที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปล

ฉบบัภาษาองักฤษ ซึ�งลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั�น (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ 

(ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษัิท ภายในวันที� 10 พฤศจิกายน 2564 

 

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 
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รายการเอกสารที�ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และข้อปฎิบัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที�ระบุไว้ มายังบริษัทฯ

ภายในวนัที� 10 พฤศจิกายน 2564 เมื�อบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื�อผูถ้ือหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสจ์ะส่ง Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมและ

คู่มอืการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลที�ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  

 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที�ตอ้งการเขา้รว่มประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี � 

แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางอเีมล หรือ ไปรษณีย ์

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล

หรอื ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์ (E-EGM) (เอกสารแนบ 5) โดยขอใหท้่านระบอีุเมล

และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ที�เป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้ือหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนที�ราชการออกใหท้ี�ยงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี� หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี�ยนแปลงชื�อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ

หลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื�นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

  เอกสารแนบ 6 
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o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบคุคล 

 กรณีผู ้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึ�ง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที�มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือ

ชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีที�มีการมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึ�ง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที�มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุและลงลายมือ

ชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีที�เอกสารหรือหลกัฐานที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปล

ฉบบัภาษาองักฤษ ซึ�งลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั�น (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ 

(ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษัิท ภายในวันที� 10 พฤศจิกายน 2564 

 

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 
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 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร ����� 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมื�อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมล

จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ�งจะเป็น Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 

วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที�ยังไม่ไดร้บัอีเมลดังกล่าว ภายในวนัที� 15 

พฤศจิกายน 2564 ใหต้ิดต่อบรษิัทผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ไดที้�เบอร ์097-087-2591 หรือ 097-237-0094 โดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้น

พื �นฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตั�งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ�งสามารถดาววโ์หลดไดด้งันี � 

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.

zoom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ�มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ�มเมื�อถึงเวลา

ประชุมเท่านั�น  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที�บตัรประชาชนของผูถ้ือหุน้ 
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 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร ����� 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมื�อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมล

จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ�งจะเป็น Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 

วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที�ยังไม่ไดร้บัอีเมลดังกล่าว ภายในวนัที� 15 

พฤศจิกายน 2564 ใหต้ิดต่อบรษิัทผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ไดที้�เบอร ์097-087-2591 หรือ 097-237-0094 โดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้น

พื �นฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตั�งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ�งสามารถดาววโ์หลดไดด้งันี � 

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.

zoom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ�มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ�มเมื�อถึงเวลา

ประชุมเท่านั�น  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที�บตัรประชาชนของผูถ้ือหุน้ 
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5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั�น กรณีที�ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดย

ทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที�ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชั�นแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี�ระบไุวใ้นอีเมลที�จดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** การประชมุ E-EGM นี�จะเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านั�น  

และจะไม่มีการจัดสถานที�การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นไม่เดนิทางมาที�บริษทั*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สาํหรบัผูถ้ือหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-EGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่านอื�นเขา้

ร่วมประชุมแบบ E-EGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) 

โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ�งตามที�บรษิัทไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้ริษัท ภายในวันที� 

10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี � 

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร ����� 

หมายเหตุ : กรณีที�ผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามที�ท่านไดร้ะบุมาใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ�งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียงอย่าง

ใดอย่างหนึ�งเท่านั�นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณานําส่งข้อมูลต่อไปนี�  

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร ����� 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมื�อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมล

จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ�งจะเป็น Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 

วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที�ยังไม่ไดร้บัอีเมลดังกล่าว ภายในวนัที� 15 

พฤศจิกายน 2564 ใหต้ิดต่อบรษิัทผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุฯ ไดที้�เบอร ์097-087-2591 หรือ 097-237-0094 โดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื�ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้น

พื �นฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตั�งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ�งสามารถดาววโ์หลดไดด้งันี � 

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.

zoom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ�มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ�มเมื�อถึงเวลา

ประชุมเท่านั�น  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที�บตัรประชาชนของผูถ้ือหุน้ 
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5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั�น กรณีที�ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดย

ทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที�ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชั�นแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี�ระบไุวใ้นอีเมลที�จดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** การประชมุ E-EGM นี�จะเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านั�น  

และจะไม่มีการจัดสถานที�การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นไม่เดนิทางมาที�บริษทั*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สาํหรบัผูถ้ือหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-EGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่านอื�นเขา้

ร่วมประชุมแบบ E-EGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) 

โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ�งตามที�บรษิัทไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้ริษัท ภายในวันที� 

10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี � 

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร ����� 

หมายเหตุ : กรณีที�ผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามที�ท่านไดร้ะบุมาใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ�งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียงอย่าง

ใดอย่างหนึ�งเท่านั�นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณานําส่งข้อมูลต่อไปนี�  

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

  เอกสารแนบ 6 

24 | 51 

 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี � 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร ����� 

 

การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกี�ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี�ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ�ง

จะพิจารณาในการประชุม E-EGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรอืคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี � 

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี � 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

2. ส่งคาํแนะนําหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรบัผูที้�เขา้ร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื�อและ

นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที�จะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทกุ

ครั�ง บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชมุ ดงันี � 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ�งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที�อุปกรณข์องตนเอง 

หลงัจากที�เจา้หนา้ที�ควบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที�สนทนาเสรจ็

ทกุครั�ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดจ้ากคู่มอืการเขา้รว่มประชมุที�ถกูจดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 



  เอกสารแนบ 6 
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2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี � 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร ����� 

 

การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกี�ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี�ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ�ง

จะพิจารณาในการประชุม E-EGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรอืคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี � 

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี � 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

2. ส่งคาํแนะนําหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรบัผูที้�เขา้ร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื�อและ

นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที�จะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทกุ

ครั�ง บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชมุ ดงันี � 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ�งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที�อุปกรณข์องตนเอง 

หลงัจากที�เจา้หนา้ที�ควบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที�สนทนาเสรจ็

ทกุครั�ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดจ้ากคู่มอืการเขา้รว่มประชมุที�ถกูจดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 

  เอกสารแนบ 6 
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ทั�งนี� หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการประชุมฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที� ดังนี� 

1. เรื�องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื�อเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อสาํนกัเลขานุการ

บรษัิท เพื�อสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื�องขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที�ยืนยนัตวัตนอย่าง

ถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อ บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี�ระบไุวใ้นอีเมลที�จดัส่งคู่มือ

การใชง้านระบบไปใหท้่าน 



  เอกสารแนบ 6 
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2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอาํนาจ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี � 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร ����� 

 

การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกี�ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี�ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ�ง

จะพิจารณาในการประชุม E-EGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรอืคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี � 

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี � 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

2. ส่งคาํแนะนําหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรบัผูที้�เขา้ร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื�อและ

นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที�จะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทกุ

ครั�ง บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชมุ ดงันี � 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ�งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที�อุปกรณข์องตนเอง 

หลงัจากที�เจา้หนา้ที�ควบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที�สนทนาเสรจ็

ทกุครั�ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมไดจ้ากคู่มอืการเขา้รว่มประชมุที�ถกูจดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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ทั�งนี� หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการประชุมฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที� ดังนี� 

1. เรื�องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื�อเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อสาํนกัเลขานุการ

บรษัิท เพื�อสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื�องขั�นตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที�ยืนยนัตวัตนอย่าง

ถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อ บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี�ระบไุวใ้นอีเมลที�จดัส่งคู่มือ

การใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบรษิทั 

 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที�ไมไ่ดบ้รหิารจดัการบรษิัท หรือบรษิทัย่อยของบรษิัท มีความอิสระจากคณะผูบ้รหิารและผู้

ถือหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกจิกบับรษิัท ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชนข์องบรษัิท และ/หรอืผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้ โดยกรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี � 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทร่วมผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท ทั�งนี � ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั�น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั�งนี �ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�

กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี�นอ้ง และบตุรรวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ บุคคลที�จะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษัิท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�

มีนยัหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท้ี�มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรือที�ปรกึษาทางการ

เงิน ซึ�งไดร้บัคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�

เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักจิการของบรษัิท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือ

หุน้เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

บรษัิทไดก้าํหนดนยิามกรรมการอสิระเท่ากับขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื�องการถือหุน้ของ

บรษัิท คือกรรมการอิสระของบรษิัท ตอ้งถือหุน้ในบรษิัท ไม่เกินรอ้ยละหนึ�ง ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 
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นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบรษิทั 

 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที�ไมไ่ดบ้รหิารจดัการบรษิัท หรือบรษิทัย่อยของบรษิัท มีความอิสระจากคณะผูบ้รหิารและผู้

ถือหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกจิกบับรษิัท ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชนข์องบรษัิท และ/หรอืผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้ โดยกรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี � 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทร่วมผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท ทั�งนี � ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั�น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั�งนี �ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�

กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี�นอ้ง และบตุรรวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ บุคคลที�จะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษัิท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�

มีนยัหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท้ี�มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรือที�ปรกึษาทางการ

เงิน ซึ�งไดร้บัคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�

เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักจิการของบรษัิท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือ

หุน้เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

บรษัิทไดก้าํหนดนยิามกรรมการอสิระเท่ากับขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื�องการถือหุน้ของ

บรษัิท คือกรรมการอิสระของบรษิัท ตอ้งถือหุน้ในบรษิัท ไม่เกินรอ้ยละหนึ�ง ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื�อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

นายชนะชัย กุลนพฤกษ ์

อาย ุ    57 ปี 

 

ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

ที�อยู่    393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 6 ถนนสคุนธสวสัดิ� 

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

วันเดือนปีที�ได้รับแต่งตั�ง  26 เมษายน 2559 

เป็นกรรมการบริษัท 

  

การถือหุ้นในบริษทั  300,000 หุน้ (คิดเป็น 0.07 % ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด) 

(ณ วันที� 30 ธันวาคม 2563) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัว ไม่ม ี

ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

  

คณุวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท บญัชี/บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  

การผ่านหลักสูตรอบรมของ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษทัไทย (IOD) / อื�นๆ 

 

ประสบการณท์าํงาน  2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

(ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)   บมจ. อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส 

    2551 – 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ) และเลขานกุารบริษัท 

      บมจ. กลุธรเคอรบ์ี � 

    2557 – 2560  กรรมการ 

      บจ. กลุธรแมททีเรยีลส ์แอนด ์คอนโทรลส ์

  

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย ไม่มี 

ในระยะ 10 ปีที�ผ่านมา  
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นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบรษิทั 

 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที�ไมไ่ดบ้รหิารจดัการบรษิัท หรือบรษิทัย่อยของบรษิัท มีความอิสระจากคณะผูบ้รหิารและผู้

ถือหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกจิกบับรษิัท ซึ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชนข์องบรษัิท และ/หรอืผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้ โดยกรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี � 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทร่วมผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท ทั�งนี � ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั�น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทั�งนี �ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�

กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี�นอ้ง และบตุรรวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ บุคคลที�จะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษัิท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�

มีนยัหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท้ี�มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรือที�ปรกึษาทางการ

เงิน ซึ�งไดร้บัคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�

เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักจิการของบรษัิท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือ

หุน้เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

บรษัิทไดก้าํหนดนยิามกรรมการอสิระเท่ากับขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื�องการถือหุน้ของ

บรษัิท คือกรรมการอิสระของบรษิัท ตอ้งถือหุน้ในบรษิัท ไม่เกินรอ้ยละหนึ�ง ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื�อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

นายชนะชัย กุลนพฤกษ ์

อาย ุ    57 ปี 

 

ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

ที�อยู่    393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 6 ถนนสคุนธสวสัดิ� 

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

วันเดือนปีที�ได้รับแต่งตั�ง  26 เมษายน 2559 

เป็นกรรมการบริษัท 

  

การถือหุ้นในบริษทั  300,000 หุน้ (คิดเป็น 0.07 % ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด) 

(ณ วันที� 30 ธันวาคม 2563) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัว ไม่ม ี

ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

  

คณุวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท บญัชี/บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  

การผ่านหลักสูตรอบรมของ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษทัไทย (IOD) / อื�นๆ 

 

ประสบการณท์าํงาน  2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
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คณุสมบัติต้องห้าม  1. ไม่มีประวติัการกระทาํผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นซึ�งไดก้ระทาํโดยทจุริต 

2. ไม่มีประวติัการทาํรายการที�อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบ 

    ปีที�ผ่านมา 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น 

บรษิัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย - ไม่มี - 

กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนัหรือเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบรษิัท - ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณา          มสี่วนไดเ้สียในวาระที� 8 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ 

        กรรมการตรวจสอบ 

    

การมีส่วนได้เสียพิเศษที�แตกต่างจากกรรมการท่านอื�น ไม่ม ี
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 

 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที�    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที�   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    

I/We nationality 

อยูบ่า้นเลขที�    

Address 
 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 

being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียงดงันี � 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                  votes as follows 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
ordinary share                                                    shares           and have the rights to vote equal to                                                    votes 

  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
preference share                                                  shares           and have the rights to vote equal to                                                    votes 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทได ้โดยมรีายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 
   1.  ชื�อ   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที�    

Name age years, residing at 
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code Or 

   2.  ชื�อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อาย ุ  57  ปี อยูบ่า้นเลขที�  393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 5   
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      57 years, residing at    393 D.K.J. Building 5th Floor 

ถนน         สคุนธสวสัดิ�  ตาํบล/แขวง        ลาดพรา้ว อาํเภอ/เขต          ลาดพรา้ว  
Road                      Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng       Latphrao  Amphur/Khet            Latphrao 
จงัหวดั                    กรุงเทพฯ   รหสัไปรษณีย ์       10230 หรอื 
Province                        Bangkok Postal Code                10230 Or 

 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� 1/2564  

ในวนัที� 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยดาํเนนิการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่  

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from  

the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
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คณุสมบัติต้องห้าม  1. ไม่มีประวติัการกระทาํผิดอาญาในความผิดที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นซึ�งไดก้ระทาํโดยทจุริต 
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนัหรือเกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบรษิัท - ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�พิจารณา          มสี่วนไดเ้สียในวาระที� 8 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ 

        กรรมการตรวจสอบ 

    

การมีส่วนได้เสียพิเศษที�แตกต่างจากกรรมการท่านอื�น ไม่ม ี
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the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 
เอกสารแนบ 8 

 

30 | 51 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผู ้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมอืนว่า  

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the 
proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 

 
 

 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 

  

 ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his 

or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 

 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที�     
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที�   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที�    
Address 

 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 

being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียงดงันี � 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 
  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                      votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทได ้โดยมรีายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชื�อ   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที�    
Name age years, residing at 
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code Or 

   2.  ชื�อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อาย ุ  57  ปี อยูบ่า้นเลขที�   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      57 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ�  ตาํบล/แขวง     ลาดพรา้ว อาํเภอ/เขต     ลาดพรา้ว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10230 หรอื 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� �/����  

ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่  

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from  

the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
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กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผู ้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมอืนว่า  

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the 
proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 

 
 

 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 

  

 ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his 

or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 

 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที�     
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที�   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที�    
Address 

 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 

being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียงดงันี � 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 
  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                      votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทได ้โดยมรีายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชื�อ   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที�    
Name age years, residing at 
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code Or 

   2.  ชื�อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อาย ุ  57  ปี อยูบ่า้นเลขที�   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      57 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ�  ตาํบล/แขวง     ลาดพรา้ว อาํเภอ/เขต     ลาดพรา้ว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10230 หรอื 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� �/����  

ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่  

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from  

the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
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กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผู ้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมอืนว่า  

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the 
proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 

 
 

 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 

  

 ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his 

or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 

 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที�     
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที�   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที�    
Address 

 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 

being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียงดงันี � 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 
  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                      votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทได ้โดยมรีายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชื�อ   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที�    
Name age years, residing at 
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code Or 

   2.  ชื�อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อาย ุ  57  ปี อยูบ่า้นเลขที�   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      57 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ�  ตาํบล/แขวง     ลาดพรา้ว อาํเภอ/เขต     ลาดพรา้ว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10230 หรอื 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� �/����  

ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่  

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from  

the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี � 

  In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ซึ�งประชมุเมื�อวันที� 22 เมษายน 2564 
Agenda no. 1 To certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 22 April 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลกิมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2564 ซึ�งอนุมัติการออกและจัดสรร 

 หุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 ในจาํนวนไมเ่กิน 100,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda No. 2 To consider and approve the cancellation of the resolution of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders held on 

 April 22, 2021 which approved the issuance and allocation of newly issued shares of the Company by General Mandate to  

 proportionally allocate to the existing shareholders of the Company (Rights Offering) not exceeding 100,000,000 ordinary shares 

 at a par value of 0.50 Baht per share. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุน 

 จดทะเบียน 

Agenda No. 3 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda No. 4 To consider and approve the issuance of warrants to purchase the ordinary shares of Information and Communication Networks 

Public Company Limited (ICN-W1) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิทั และการแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�ม 

 ทุนจดทะเบียน  

Agenda no. 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที�ออกใหมจ่าํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการใช้

สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทัฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda no. 6 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares up to 225,000,000 shares, at the par value of 0.50 Baht 

per share, for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.1 (ICN-W1). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 3. เพื�อให้สอดคลอ้งกับ

การแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษทัฯ 

Agenda no. 7 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and clause 3 of the Memorandum of Association to be in 

line with the amendment of the Company’s objectives. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิทั และการแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�ม 

 ทุนจดทะเบียน  

Agenda no. 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 
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  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที�ออกใหมจ่าํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการใช้

สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษทัฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda no. 6 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares up to 225,000,000 shares, at the par value of 0.50 Baht 

per share, for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.1 (ICN-W1). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 3. เพื�อให้สอดคลอ้งกับ

การแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษทัฯ 

Agenda no. 7 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and clause 3 of the Memorandum of Association to be in 

line with the amendment of the Company’s objectives. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 
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วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

Agenda no. 8 To consider other business (if any). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

(5)  ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid 

and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

 

(6)        การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี � ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถกูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

 

(7) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที �ที�ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติใน

เรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลง

มติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เหน็สมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, 

the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั�น เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาเองทุกประการ 

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in 

accordance with this Proxy Form. 

 

 
 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
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เอกสารแนบ 8 

 

 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

Agenda no. 8 To consider other business (if any). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

(5)  ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid 

and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

 

(6)        การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี � ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถกูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

 

(7) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที �ที�ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติใน

เรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลง

มติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เหน็สมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, 

the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั�น เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาเองทุกประการ 

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in 

accordance with this Proxy Form. 

 

 
 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
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หมายเหตุ / Remarks: 

1. ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 

portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชดุหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

ตามแนบ 
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the 
Attachment to Proxy Form B. 
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เอกสารแนบ 8 

 

 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

Agenda no. 8 To consider other business (if any). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

(5)  ในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid 

and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

 

(6)        การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี � ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถกูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

 

(7) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที �ที�ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติใน

เรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลง

มติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เหน็สมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, 

the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั�น เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาเองทุกประการ 

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in 

accordance with this Proxy Form. 

 

 
 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
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หมายเหตุ / Remarks: 

1. ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 

portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชดุหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

ตามแนบ 
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the 
Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

  

 ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� �/���� ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น 

โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M 

ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 The Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference 

using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, 

D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

 
วาระที�    เรื�อง    

   Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที�    เรื�อง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที�    เรื�อง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain
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หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

      Proxy (Form C.)

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 

ใชใ้นกรณีที�ผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที�    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที�   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที�    
Address 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหก้บั  ______________________________________________________________________________ 

As a Custodian for 
  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียงดงันี � 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 
  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                         votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทได ้โดยมรีายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชื�อ   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที�    
Name age years, residing at 
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code Or 

   2.  ชื�อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อาย ุ  57  ปี อยูบ่า้นเลขที�       393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      56 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ�  ตาํบล/แขวง     ลาดพรา้ว อาํเภอ/เขต     ลาดพรา้ว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10230 หรอื 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� �/����  

ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ 

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
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เอกสารแนบ 8 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

  

 ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� �/���� ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น 

โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M 

ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 The Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference 

using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, 

D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

 
วาระที�    เรื�อง    

   Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที�    เรื�อง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที�    เรื�อง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain
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หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

      Proxy (Form C.)

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 

ใชใ้นกรณีที�ผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที�    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที�   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที�    
Address 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหก้บั  ______________________________________________________________________________ 

As a Custodian for 

  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียงดงันี � 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 
  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                         votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทได ้โดยมรีายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชื�อ   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที�    
Name age years, residing at 
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code Or 

   2.  ชื�อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อาย ุ  57  ปี อยูบ่า้นเลขที�       393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      56 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ�  ตาํบล/แขวง     ลาดพรา้ว อาํเภอ/เขต     ลาดพรา้ว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10230 หรอื 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� �/����  

ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ 

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

37 | 51 



เอกสารแนบ 8 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

  

 ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� �/���� ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น 

โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมวินิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M 

ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 The Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference 

using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, 

D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

 
วาระที�    เรื�อง    

   Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที�    เรื�อง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที�    เรื�อง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain
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หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

      Proxy (Form C.)

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 

ใชใ้นกรณีที�ผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที�    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที�   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที�    
Address 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหก้บั  ______________________________________________________________________________ 

As a Custodian for 

  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 
being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียงดงันี � 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 
  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                         votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัทได ้โดยมรีายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชื�อ   อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที�    
Name age years, residing at 
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code Or 

   2.  ชื�อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อาย ุ  57  ปี อยูบ่า้นเลขที�       393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั�น 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      56 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ�  ตาํบล/แขวง     ลาดพรา้ว อาํเภอ/เขต     ลาดพรา้ว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10230 หรอื 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� �/����  

ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ 

บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
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Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from  

the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

   (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี � 

 In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

                    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

       The Proxy may authorize for total holding shares and voting right. 

                    มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

       The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows: 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 

  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                      votes 

 

 

(5)      ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี � 

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ซึ�งประชมุเมื�อวันที� 22 เมษายน 2564 
Agenda no. 1 To certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 22 April 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลกิมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2564 ซึ�งอนุมัติการออกและจัดสรร 

 หุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 ในจาํนวนไมเ่กิน 100,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda No. 2 To consider and approve the cancellation of the resolution of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders held on 

 April 22, 2021 which approved the issuance and allocation of newly issued shares of the Company by General Mandate to  

 proportionally allocate to the existing shareholders of the Company (Rights Offering) not exceeding 100,000,000 ordinary shares 

 at a par value of 0.50 Baht per share. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุน 

 จดทะเบียน 

Agenda No. 3 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda No. 4 To consider and approve the issuance of warrants to purchase the ordinary shares of Information and Communication Networks 

Public Company Limited (ICN-W1) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิทั และการแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�ม 

 ทุนจดทะเบียน  

Agenda no. 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที�ออกใหมจ่าํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการ 

 ใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda no. 6 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares up to 225,000,000 shares, at the par value of 0.50 Baht 

 per share, for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.1 (ICN-W1). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from  

the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

   (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี � 

 In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

                    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

       The Proxy may authorize for total holding shares and voting right. 

                    มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

       The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows: 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 

  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                      votes 

 

 

(5)      ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี � 

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ซึ�งประชมุเมื�อวันที� 22 เมษายน 2564 
Agenda no. 1 To certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 22 April 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลกิมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2564 ซึ�งอนุมัติการออกและจัดสรร 

 หุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 ในจาํนวนไมเ่กิน 100,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda No. 2 To consider and approve the cancellation of the resolution of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders held on 

 April 22, 2021 which approved the issuance and allocation of newly issued shares of the Company by General Mandate to  

 proportionally allocate to the existing shareholders of the Company (Rights Offering) not exceeding 100,000,000 ordinary shares 

 at a par value of 0.50 Baht per share. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุน 

 จดทะเบียน 

Agenda No. 3 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda No. 4 To consider and approve the issuance of warrants to purchase the ordinary shares of Information and Communication Networks 

Public Company Limited (ICN-W1) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิทั และการแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�ม 

 ทุนจดทะเบียน  

Agenda no. 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที�ออกใหมจ่าํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการ 

 ใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda no. 6 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares up to 225,000,000 shares, at the par value of 0.50 Baht 

 per share, for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.1 (ICN-W1). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from  

the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, 

Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

   (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี � 

 In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

                    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

       The Proxy may authorize for total holding shares and voting right. 

                    มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

       The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows: 

  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 

  หุน้บรุิมสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                      votes 

 

 

(5)      ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี � 

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ซึ�งประชมุเมื�อวันที� 22 เมษายน 2564 
Agenda no. 1 To certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 22 April 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลกิมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2564 ซึ�งอนุมัติการออกและจัดสรร 

 หุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 ในจาํนวนไมเ่กิน 100,000,000 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda No. 2 To consider and approve the cancellation of the resolution of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders held on 

 April 22, 2021 which approved the issuance and allocation of newly issued shares of the Company by General Mandate to  

 proportionally allocate to the existing shareholders of the Company (Rights Offering) not exceeding 100,000,000 ordinary shares 

 at a par value of 0.50 Baht per share. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการลดทุน 

 จดทะเบียน 

Agenda No. 3 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda No. 4 To consider and approve the issuance of warrants to purchase the ordinary shares of Information and Communication Networks 

Public Company Limited (ICN-W1) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบรษิทั และการแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�ม 

 ทุนจดทะเบียน  

Agenda no. 5 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of association to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที�ออกใหมจ่าํนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการ 

 ใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั�งที� 1 (ICN-W1) 

Agenda no. 6 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares up to 225,000,000 shares, at the par value of 0.50 Baht 

 per share, for the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company No.1 (ICN-W1). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 3. เพื�อให้สอดคลอ้งกับ

การแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงคข์องบริษทัฯ 

Agenda no. 7 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and clause 3 of the Memorandum of Association to be in 

line with the amendment of the Company’s objectives. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

Agenda no. 8 To consider other business (if any). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

(6)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี � ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and 

not my voting as a shareholder. 

 
(7)        ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติใน

เรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลง

มติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เหน็สมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions 

in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder 

shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั�น เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in 

accordance with this Proxy Form. 

 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( )  
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หมายเหตุ / Remarks: 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี � ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถ้ือหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตั�งใหค้สัโตเดียน (Custodian)  

 ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านั�น 

The proxy form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and he/she appointed a 

custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (�) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

   Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

 (�) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint 

more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชดุหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an 

individual nominee. 

5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 

 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the 

Attachment to Proxy Form C. 
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หมายเหตุ / Remarks: 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี � ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถ้ือหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตั�งใหค้สัโตเดียน (Custodian)  

 ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านั�น 

The proxy form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and he/she appointed a 

custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (�) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

   Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

 (�) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint 

more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชดุหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an 

individual nominee. 

5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 

 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the 

Attachment to Proxy Form C. 
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Supplemental Proxy Form C 

ใชใ้นกรณีที�ผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตั�งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนเิคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั�งที� �/���� ในวนัที� �� พฤศจิกายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านั�น 

โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชุมใหญ่ บริษัท อนิฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M 

ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 The Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2021 to be held on 17 November 2021 at 14.00 hours solely by teleconference 

using Electronic Devices (E-EGM) by broadcasting live from the Meeting Room at Information and Communication Networks Public Company Limited, 

D.K.J. Building, M Floor, No. 393 Sukhonthasawat Road, Latphrao, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

วาระที�    เรื�อง    
   Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที�    เรื�อง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที�    เรื�อง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี � 

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

42 | 51 



เอกสารแนบ � 

 

43 | 51 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 3 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือก

กรรมการคนใดคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอื�นตามที�เห็น

เหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัท ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ขอ้ 17. ใหท้ี�ประชมุผูถ้ือหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี � 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีที�เลือกตั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้ 

(3) บุคคลซึ�งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ไดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการที�จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลือกตั�งในลาํดับถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรอืจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�นใหเ้ลือกโดยวิธีจบัฉลาก

เพื�อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการที�จะพึงม ี

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครั�ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สดุกับส่วนหนึ�งในสาม 

(1/3) 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนั�น ใหจ้บัสลากวา่ ผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั�นอาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้

 

ขอ้ 33. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 

กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติ ซึ�งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็

ได ้และนอกจากนั�นใหไ้ดร้บัเบี �ยเลี �ยง สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 



เอกสารแนบ � 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 3 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือก

กรรมการคนใดคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอื�นตามที�เห็น

เหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัท ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ขอ้ 17. ใหท้ี�ประชมุผูถ้ือหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี � 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีที�เลือกตั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้ 

(3) บุคคลซึ�งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ไดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการที�จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลือกตั�งในลาํดับถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรอืจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�นใหเ้ลือกโดยวิธีจบัฉลาก

เพื�อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการที�จะพึงม ี

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครั�ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สดุกับส่วนหนึ�งในสาม 

(1/3) 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนั�น ใหจ้บัสลากวา่ ผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั�นอาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้

 

ขอ้ 33. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 

กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติ ซึ�งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็

ได ้และนอกจากนั�นใหไ้ดร้บัเบี �ยเลี �ยง สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

เอกสารแนบ � 
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทซึ�งไดร้บัเลือกตั�งเป็นกรรมการ ใน

อนัที�จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที�เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

 

 การจ่ายค่ายตอบแทนตามวรรคหนึ�งและวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับการดาํรงคุณสมบัติของกรรมการที�

เป็นอิสระตามที�กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 

 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34. การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหจ้ดัขึ �น ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ

จะกาํหนดใหจ้ดัการประชมุผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง การประชุมเช่นว่านี�ให้เรียกว่า 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามญัดังกล่าวใหจ้ดัใหม้ีขึ �นภายในสี� (4) เดือนภายหลังวนัสิ �นสุดรอบปีบัญชีของ

บรษิัท  

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื�น ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรอืเมื�อผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมี

หุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด เข้าชื�อกันทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้

ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบหนา้ (45) วนันบัแต่วนัที�ไดร้บั

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในสี�สิบหา้ (45) วนันับแต่วนัที�ไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อ

หุน้ทั�งหลายซึ�งเขา้ชื�อกันหรือผูถื้อหุน้อื�นๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชมุเองกไ็ดภ้ายในสี�

สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที�

คณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชุม

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร ทั�งนี � หากจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้รว่มประชุมดงักล่าวไม่ครบองคป์ระชมุ ผู้

ถือหุน้ทั�งหลายซึ�งเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุผูถ้ือหุน้ในครั�งนั�นจะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�เกิดจาก

การจดัใหมี้การประชมุในครั�งนั�นใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกสน์ั�น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ

เรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ เพื�อ

เอกสารแนบ � 
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อนุมตัิ หรือเพื�อพิจารณา พรอ้มทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 

วันติดต่อกัน ทั�งนี � หากการเรียกประชุมในคราวนั�นเป็นการเรียกประชุมเพื� อจัดให้มีการประชุมผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้โดยจะตอ้งจดัส่ง

และลงโฆษณาทางหนงัสือพมิพต์ามระยะเวลาที�กาํหนดขา้งตน้ 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจาํนวน

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี�สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ�ง

หนึ�งของจาํนวนผู้ถือหุ้นทั�งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

จากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ที�เขา้รว่มประชุมทั�งหมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ

หุน้ (ถา้มี) ที�เขา้ร่วมประชุมจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามขององคป์ระขุมจะตอ้งอยู่ในที�ประชุมแห่งเดียวกัน 

และจะตอ้งกระทาํผ่านระบบควบคุมกาปรระชุมที�มีกระบวนการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดย

ใหม้ีการบนัทึกเสียง หรือทั�งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกคนตลอดการประชุม 

รวมทั�งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที� เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี

องคป์ระกอบพื �นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เรื�อง มาตรฐานการ

รกัษาความมั�นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงที�จะมีแกไ้ขเพิ�มเติม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั�งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ�งมาเขา้

รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นั�นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั�นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครั�งหลงันี�ไม่

จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ 

การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชน

จาํกดักาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ�งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี � 

(1) จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะนั�นถืออยู่ 

(2) ชื�อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครั�งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 39. การประชมุผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที�ประชมุจะมีมติให้

เปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ 



เอกสารแนบ � 
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อนุมตัิ หรือเพื�อพิจารณา พรอ้มทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 

วันติดต่อกัน ทั�งนี � หากการเรียกประชุมในคราวนั�นเป็นการเรียกประชุมเพื� อจัดให้มีการประชุมผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้โดยจะตอ้งจดัส่ง

และลงโฆษณาทางหนงัสือพมิพต์ามระยะเวลาที�กาํหนดขา้งตน้ 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจาํนวน

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี�สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ�ง

หนึ�งของจาํนวนผู้ถือหุ้นทั�งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

จากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ที�เขา้รว่มประชุมทั�งหมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ

หุน้ (ถา้มี) ที�เขา้ร่วมประชุมจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามขององคป์ระขุมจะตอ้งอยู่ในที�ประชุมแห่งเดียวกัน 

และจะตอ้งกระทาํผ่านระบบควบคุมการประชุมที�มีกระบวนการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดย

ใหม้ีการบนัทึกเสียง หรือทั�งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกคนตลอดการประชุม 

รวมทั�งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที� เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี

องคป์ระกอบพื �นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เรื�อง มาตรฐานการ

รกัษาความมั�นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงที�จะมีแกไ้ขเพิ�มเติม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั�งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ�งมาเขา้

รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นั�นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั�นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครั�งหลงันี�ไม่

จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ 

การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชน

จาํกดักาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ�งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี � 

(1) จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะนั�นถืออยู่ 

(2) ชื�อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครั�งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 39. การประชมุผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที�ประชมุจะมีมติให้

เปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ 
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อนุมตัิ หรือเพื�อพิจารณา พรอ้มทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 

วันติดต่อกัน ทั�งนี � หากการเรียกประชุมในคราวนั�นเป็นการเรียกประชุมเพื� อจัดให้มีการประชุมผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้โดยจะตอ้งจดัส่ง

และลงโฆษณาทางหนงัสือพมิพต์ามระยะเวลาที�กาํหนดขา้งตน้ 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจาํนวน

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี�สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ�ง

หนึ�งของจาํนวนผู้ถือหุ้นทั�งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

จากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ที�เขา้รว่มประชุมทั�งหมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ

หุน้ (ถา้มี) ที�เขา้ร่วมประชุมจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามขององคป์ระขุมจะตอ้งอยู่ในที�ประชุมแห่งเดียวกัน 

และจะตอ้งกระทาํผ่านระบบควบคุมการประชุมที�มีกระบวนการรกัษาความมั�นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดย

ใหม้ีการบนัทึกเสียง หรือทั�งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกคนตลอดการประชุม 

รวมทั�งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที� เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี

องคป์ระกอบพื �นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เรื�อง มาตรฐานการ

รกัษาความมั�นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงที�จะมีแกไ้ขเพิ�มเติม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั�งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ�งมาเขา้

รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นั�นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั�นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครั�งหลงันี�ไม่

จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ 

การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชน

จาํกดักาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ�งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี � 

(1) จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะนั�นถืออยู่ 

(2) ชื�อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครั�งที�ของการประชมุที�มอบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 39. การประชมุผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที�ประชมุจะมีมติให้

เปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ 
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เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้ือหุน้ซึ�งมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด อาจขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาเรื�องอื�น

นอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีที�ที�ประชมุพจิารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชมุ หรือเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอ

เพิ�มเติมไม่เสรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลื�อนการพิจารณา ใหท้ี�ประชมุกาํหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชุมครั�ง

ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชมุ ทั�งนี �ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้บงัคบันี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกาํหนดไว ้การออกเสียงลงมติใด ๆ 

หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในที�ประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที�คะแนนเสียงเทา่กัน ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอกี

เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนี �จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น 

(2) การซื �อหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื�นหรอืบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(5) การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบริษัท หรอืการเลิกบรษิทั 

 



เอกสารแนบ � 

 

46 | 51 

เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้ือหุน้ซึ�งมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด อาจขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาเรื�องอื�น

นอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีที�ที�ประชมุพจิารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชมุ หรือเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอ

เพิ�มเติมไม่เสรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลื�อนการพิจารณา ใหท้ี�ประชมุกาํหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชุมครั�ง

ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชมุ ทั�งนี �ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้บงัคบันี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกาํหนดไว ้การออกเสียงลงมติใด ๆ 

หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในที�ประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที�คะแนนเสียงเทา่กัน ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอกี

เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนี �จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น 

(2) การซื �อหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื�นหรอืบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(5) การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบริษัท หรอืการเลิกบรษิทั 

 

เอกสารแนบ � 
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หมวด 5 

การเพิ�มทุน และการลดทุน 

ขอ้ ��. บรษิัทอาจเพิ�มทุนของบริษัทได ้ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน

สี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ ��. บริษัทอาจเสนอขายหุน้ที�เพิ�มขึ �นทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้อาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวนที�ผูถื้อหุน้

แต่ละคนมีอยู่กอ่นแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไป

ตามมติของที�ประชมุผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ ��. บรษิัทอาจลดทนุของบรษิัทจากจาํนวนที�จดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมลูค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้ ํ�าลง หรือ ลดจาํนวน

หุน้ใหน้อ้ยลง โดยมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้

ถือหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทั�งนี� บริษัทจะลดทุนลงไปให้ตํ�ากว่าจํานวนหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดไม่ได  ้เวน้แต่ในกรณีที�บริษัทมีผล

ขาดทุนสะสม และไดม้ีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาํดับที�กฎหมายกาํหนดแลว้ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม

เหลืออยู่ บรษิัทอาจลดทุนใหเ้หลือตํ�ากว่าจาํนวนหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดได ้

 ทั�งนี� การลดทุนลงให้ต ํ�ากว่าหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้บัมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เอกสารแนบ � 
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เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้ือหุน้ซึ�งมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด อาจขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาเรื�องอื�น

นอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีที�ที�ประชมุพจิารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชมุ หรือเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอ

เพิ�มเติมไม่เสรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลื�อนการพิจารณา ใหท้ี�ประชมุกาํหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชุมครั�ง

ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชมุ ทั�งนี �ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้บงัคบันี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกาํหนดไว ้การออกเสียงลงมติใด ๆ 

หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในที�ประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที�คะแนนเสียงเทา่กัน ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอกี

เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนี �จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น 

(2) การซื �อหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื�นหรอืบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(5) การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบริษัท หรอืการเลิกบรษิทั 

 

เอกสารแนบ � 
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หมวด 5 

การเพิ�มทุน และการลดทุน 

ขอ้ ��. บรษิัทอาจเพิ�มทุนของบริษัทได ้ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน

สี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ ��. บริษัทอาจเสนอขายหุน้ที�เพิ�มขึ �นทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้อาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวนที�ผูถื้อหุน้

แต่ละคนมีอยู่กอ่นแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไป

ตามมติของที�ประชมุผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ ��. บรษิัทอาจลดทนุของบรษิัทจากจาํนวนที�จดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมลูค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้ ํ�าลง หรือ ลดจาํนวน

หุน้ใหน้อ้ยลง โดยมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้

ถือหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทั�งนี� บริษัทจะลดทุนลงไปให้ตํ�ากว่าจํานวนหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดไม่ได  ้เวน้แต่ในกรณีที�บริษัทมีผล

ขาดทุนสะสม และไดม้ีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาํดับที�กฎหมายกาํหนดแลว้ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม

เหลืออยู่ บรษิัทอาจลดทุนใหเ้หลือตํ�ากว่าจาํนวนหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดได ้

 ทั�งนี� การลดทุนลงให้ต ํ�ากว่าหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้บัมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 



เอกสารแนบ � 
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เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้ือหุน้ซึ�งมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด อาจขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาเรื�องอื�น

นอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีที�ที�ประชมุพจิารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชมุ หรือเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอ

เพิ�มเติมไม่เสรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลื�อนการพิจารณา ใหท้ี�ประชมุกาํหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชุมครั�ง

ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชมุ ทั�งนี �ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้บงัคบันี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกาํหนดไว ้การออกเสียงลงมติใด ๆ 

หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในที�ประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที�คะแนนเสียงเทา่กัน ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอกี

เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนี �จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น 

(2) การซื �อหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื�นหรอืบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(5) การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบริษัท หรอืการเลิกบรษิทั 
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การเพิ�มทุน และการลดทุน 

ขอ้ ��. บรษิัทอาจเพิ�มทุนของบริษัทได ้ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน

สี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ ��. บริษัทอาจเสนอขายหุน้ที�เพิ�มขึ �นทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้อาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวนที�ผูถื้อหุน้

แต่ละคนมีอยู่กอ่นแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไป

ตามมติของที�ประชมุผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ ��. บรษิัทอาจลดทนุของบรษิัทจากจาํนวนที�จดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมลูค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้ ํ�าลง หรือ ลดจาํนวน

หุน้ใหน้อ้ยลง โดยมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้

ถือหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทั�งนี� บริษัทจะลดทุนลงไปให้ตํ�ากว่าจํานวนหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดไม่ได  ้เวน้แต่ในกรณีที�บริษัทมีผล

ขาดทุนสะสม และไดม้ีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาํดับที�กฎหมายกาํหนดแลว้ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม

เหลืออยู่ บรษิัทอาจลดทุนใหเ้หลือตํ�ากว่าจาํนวนหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดได ้

 ทั�งนี� การลดทุนลงให้ต ํ�ากว่าหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้บัมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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คาํบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรกัษา

ความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนี �ใหท้า่นทราบเพื�อเป็นการปฏิบัตติาม

พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 โดยคาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี � จะครอบคลุมถงึวิธีเกบ็

รวบรวมใชง้าน เปิดเผยและประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลที�สามารถระบยุืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะไดท้ั�ง

ทางตรง และ/หรือ ทางออ้ม รายละเอียดดงันี� 

 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลที�บรษิัทเก็บรวบรวม 

บรษิัทฯ จะรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจากบรษิัทศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) ซึ�งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทใหท้าํหนา้ที�นายทะเบียนหุน้ของบริษัทโดยขอ้มลูส่วนบคุคล

ประกอบดว้ย 

1.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทั�วไป เช่น ชื�อ นามสกลุ หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สญัชาติ เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้ 

จาํนวนหุน้ ภาพถา่ย ภาพเคลื�อนไหวจากการบนัทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั�งขอ้มลูสขุภาพ ประวตักิารเดินทาง ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบั

สขุภาพ เพื�อประโยชนด์า้นการสาธารณสขุ และการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มลูเพื�อการตดิต่อ เช่น ที�อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

หมายเหต ุ : สาํหรบัเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที�ผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะนาํส่ง

ใหแ้ก่บรษิัทฯ ซึ�งอาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหว เชน่ เชื �อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อนัเป็นขอ้มลูที�ไม่จาํเป็นสาํหรบัการ

ประชมุผูถ้ือหุน้ บรษิัทฯ จึงขอเรียนใหท้ราบว่าบรษิัทฯ ไม่มีเจตนาที�จะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลที�มีความอ่อนไหวดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ดงันั�น ก่อนผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะจะนาํส่งเอกสารใหแ้ก่บรษิัทสามารถขีดฆ่า หรือทาํใหม้องไม่เห็นขอ้มลูนั�น เพื�อปกปิด

ขอ้มลูส่วนบุคคลที�มคีวามอ่อนไหว ทั�งนี � ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดป้กปิดขอ้มลูส่วนบุคคลที�มคีวามอ่อนไหว

ดงักล่าว บรษิัทฯ สงวนสิทธิที�จะดาํเนินการปกปิดขอ้มลูส่วนบคุคลที�มีความอ่อนไหวนั�นบนเอกสารที�ไดร้บั โดยไม่ถือว่าบรษัิทฯ ได้

เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที�มคีวามอ่อนไหว 

 

2. วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม การใชง้าน และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ จาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมใชง้าน และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ  

เพื�อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี � 

2.1 เพื�อประโยชนใ์นการเรียก จดัใหม้ี และดาํเนินการประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

รวมถงึ กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑท์ี�ราชการกาํหนดเกี�ยวกับการจดัประชมุ 

2.2 เพื�อจดัส่งเล่มรายงานประจาํปี และ/หรือ จดัทาํรายงานการประชมุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

2.3 เพื�อประโยชนใ์นการลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ การนบัองคป์ระชมุ การออกเสียง ลงคะแนนและการนบั

คะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.4 เพื�อใชส้าํหรบัคดักรองผูม้ีความเสี�ยงในการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื�อประโยชน์

ดา้นการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่ออนัตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการจดัประชุมตามที�ราชการกาํหนด 
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3. บคุคลที�บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะต่อบคุคลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี � 

3.1 ที�ปรกึษา หรือ ผูใ้หบ้รกิาร ที�บรษิัทว่าจา้งใหด้าํเนินการจดัการประชมุและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ 

และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ 

3.2 หน่วยงานของรฐัหรือหนว่ยงานกาํกบัดแูล เพื�อปฏบิตัิหนา้ที�ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิัท เช่น กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.3 หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่อ ในกรณีมคีวามจาํเป็นเกี�ยวกบัสขุภาพ เช่น กรม

ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

3.4 เว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื�อเผยแพรภ่าพถ่าย และ/หรือ ภาพวีดทิศันจ์ากการประชมุผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อ

หุน้ 

 

4. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ�งรวมถึงสิทธิใน

การถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบคุคลที�เกี�ยวกบัตนหรือขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึ�งขอ้มลูส่วน

บคุคลที�ตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงับคุคลอื�นตามที�กฎหมายกาํหนด สิทธิในการคดัคา้น

การเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที�เกี�ยวกบัตน สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลหรือทาํใหเ้ป็นขอ้มลูที�

ไม่สามารถระบตุวับคุคลที�เป็นเจา้ของขอ้มลูได ้ สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหด้าํเนินการใหข้อ้มลู

ส่วนบุคคลนั�นถกูตอ้งเป็นปัจจบุนัสมบูรณแ์ละไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และสิทธิรอ้งเรียนในกรณีที�ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบคุคล

หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทั�งนี � เป็นไปตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด และ/หรอื ตามความ

จาํเป็นเพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2 

 

6. ช่องทางการติดต่อ 

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท : 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์: 02 553 0755-6 ต่อ 521 

อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 

เอกสารแนบ � 
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เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้ือหุน้ซึ�งมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด อาจขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาเรื�องอื�น

นอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีที�ที�ประชมุพจิารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชมุ หรือเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอ

เพิ�มเติมไม่เสรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลื�อนการพิจารณา ใหท้ี�ประชมุกาํหนดสถานที� วนั และเวลาที�จะประชุมครั�ง

ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชมุ ทั�งนี �ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้บงัคบันี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกาํหนดไว ้การออกเสียงลงมติใด ๆ 

หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในที�ประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที�คะแนนเสียงเทา่กัน ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอกี

เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนี �จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น 

(2) การซื �อหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื�นหรอืบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(5) การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบริษัท หรอืการเลิกบรษิทั 
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หมวด 5 

การเพิ�มทุน และการลดทุน 

ขอ้ ��. บรษิัทอาจเพิ�มทุนของบริษัทได ้ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน

สี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ ��. บริษัทอาจเสนอขายหุน้ที�เพิ�มขึ �นทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้อาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวนที�ผูถื้อหุน้

แต่ละคนมีอยู่กอ่นแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลอื�นไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไป

ตามมติของที�ประชมุผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ ��. บรษิัทอาจลดทนุของบรษิัทจากจาํนวนที�จดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมลูค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้ ํ�าลง หรือ ลดจาํนวน

หุน้ใหน้อ้ยลง โดยมติที�ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้

ถือหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทั�งนี� บริษัทจะลดทุนลงไปให้ตํ�ากว่าจํานวนหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดไม่ได  ้เวน้แต่ในกรณีที�บริษัทมีผล

ขาดทุนสะสม และไดม้ีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาํดับที�กฎหมายกาํหนดแลว้ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม

เหลืออยู่ บรษิัทอาจลดทุนใหเ้หลือตํ�ากว่าจาํนวนหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดได ้

 ทั�งนี� การลดทุนลงให้ต ํ�ากว่าหนึ�งในสี� (1/4) ของทุนทั�งหมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้บัมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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เอกสารแนบ 10 

 

 

3. บคุคลที�บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะต่อบคุคลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี � 

3.1 ที�ปรกึษา หรือ ผูใ้หบ้รกิาร ที�บรษิัทว่าจา้งใหด้าํเนินการจดัการประชมุและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ 

และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ 

3.2 หน่วยงานของรฐัหรือหนว่ยงานกาํกบัดแูล เพื�อปฏบิตัิหนา้ที�ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิัท เช่น กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.3 หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่อ ในกรณีมคีวามจาํเป็นเกี�ยวกบัสขุภาพ เช่น กรม

ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

3.4 เว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื�อเผยแพรภ่าพถ่าย และ/หรือ ภาพวิดทีศันจ์ากการประชมุผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อ

หุน้ 

 

4. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ�งรวมถึงสิทธิใน

การถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบคุคลที�เกี�ยวกบัตนหรือขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึ�งขอ้มลูส่วน

บคุคลที�ตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงับคุคลอื�นตามที�กฎหมายกาํหนด สิทธิในการคดัคา้น

การเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที�เกี�ยวกบัตน สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลหรือทาํใหเ้ป็นขอ้มลูที�

ไม่สามารถระบตุวับคุคลที�เป็นเจา้ของขอ้มลูได ้ สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหด้าํเนินการใหข้อ้มลู

ส่วนบุคคลนั�นถกูตอ้งเป็นปัจจบุนัสมบูรณแ์ละไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และสิทธิรอ้งเรียนในกรณีที�ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบคุคล

หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทั�งนี � เป็นไปตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด และ/หรอื ตามความ

จาํเป็นเพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2 

 

6. ช่องทางการติดต่อ 

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท : 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์: 02 553 0755-6 ต่อ 521 

อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 
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3. บคุคลที�บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะต่อบคุคลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี � 

3.1 ที�ปรกึษา หรือ ผูใ้หบ้รกิาร ที�บรษิัทว่าจา้งใหด้าํเนินการจดัการประชมุและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ 

และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ 

3.2 หน่วยงานของรฐัหรือหนว่ยงานกาํกบัดแูล เพื�อปฏบิตัิหนา้ที�ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิัท เช่น กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.3 หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่อ ในกรณีมคีวามจาํเป็นเกี�ยวกบัสขุภาพ เช่น กรม

ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรือหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

3.4 เว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื�อเผยแพรภ่าพถ่าย และ/หรือ ภาพวิดทีศันจ์ากการประชมุผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อ

หุน้ 

 

4. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ�งรวมถึงสิทธิใน

การถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบคุคลที�เกี�ยวกบัตนหรือขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึ�งขอ้มลูส่วน

บคุคลที�ตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงับคุคลอื�นตามที�กฎหมายกาํหนด สิทธิในการคดัคา้น

การเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที�เกี�ยวกบัตน สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลหรือทาํใหเ้ป็นขอ้มลูที�

ไม่สามารถระบตุวับคุคลที�เป็นเจา้ของขอ้มลูได ้ สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหด้าํเนินการใหข้อ้มลู

ส่วนบุคคลนั�นถกูตอ้งเป็นปัจจบุนัสมบูรณแ์ละไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และสิทธิรอ้งเรียนในกรณีที�ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบคุคล

หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทั�งนี � เป็นไปตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล 

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด และ/หรอื ตามความ

จาํเป็นเพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2 

 

6. ช่องทางการติดต่อ 

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท : 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น 5 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์: 02 553 0755-6 ต่อ 521 

อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 
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เอกสารแนบ 11 

 

การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 

 

 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดี ดงันั�นในการประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการนาํส่ง และขั�นตอนการพจิารณาดาํเนินการที�ชดัเจนและโปรง่ใสดงันี � 

1. คณุสมบตัิของผูถ้ือหุน้ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทั�งนี �ไม่จาํกดัว่าตอ้งมีสดัส่วนการถือหุน้ขั�นตํ�าเท่าใด 

2. หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.1 คาํถามตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงัต่อไปนี � 

ก. ขอ้มลูเกี�ยวกบับรษิัทฯ 

ข. วาระการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2.2 ขั�นตอนการพิจารณา 

ก. ผูถื้อหุน้ที�มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1. สามารถนาํส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถ้ือหุน้โดยให้

ระบ ุชื�อ - สกลุ จาํนวนหุน้ที�ถือในบรษิัทฯ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล (ถา้ม)ี ตั�งแต่วนัที� 20 ตุลาคม 

2564 ถึง วนัที� 10 พฤศจกิายน 2564 ตามช่องทางดงัต่อไปนี � 

 

 อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ����� 

 

ข. เลขานกุารบรษิัทจะพจิารณากลั�นกรองคาํถามในเบื �องตน้ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

เพื�อชี �แจงใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในวนัประชมุผูถื้อหุน้ หรือชี �แจงผ่านอเีมล หรือช่องทางอื�น ๆ ที�เหมาะสมต่อไป 

ทั�งนี �หากคาํถามที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ 2.1 หรือเป็นคาํถามที�ไม่ไดส่้งมายงับรษิัทฯ ภายใน วนั เวลา 

ที�กาํหนด บรษัิทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการส่งคาํถามล่วงหนา้ 
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เอกสารแนบ 11 

 

การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 

 

 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดี ดงันั�นในการประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการนาํส่ง และขั�นตอนการพจิารณาดาํเนินการที�ชดัเจนและโปรง่ใสดงันี � 

1. คณุสมบตัิของผูถ้ือหุน้ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทั�งนี �ไม่จาํกดัว่าตอ้งมีสดัส่วนการถือหุน้ขั�นตํ�าเท่าใด 

2. หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.1 คาํถามตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงัต่อไปนี � 

ก. ขอ้มลูเกี�ยวกบับรษิัทฯ 

ข. วาระการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2.2 ขั�นตอนการพิจารณา 

ก. ผูถื้อหุน้ที�มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1. สามารถนาํส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถ้ือหุน้โดยให้

ระบ ุชื�อ - สกลุ จาํนวนหุน้ที�ถือในบรษิัทฯ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล (ถา้ม)ี ตั�งแต่วนัที� 20 ตุลาคม 

2564 ถึง วนัที� 10 พฤศจกิายน 2564 ตามช่องทางดงัต่อไปนี � 

 

 อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ����� 

 

ข. เลขานกุารบรษิัทจะพจิารณากลั�นกรองคาํถามในเบื �องตน้ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

เพื�อชี �แจงใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในวนัประชมุผูถื้อหุน้ หรือชี �แจงผ่านอเีมล หรือช่องทางอื�น ๆ ที�เหมาะสมต่อไป 

ทั�งนี �หากคาํถามที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ 2.1 หรือเป็นคาํถามที�ไม่ไดส่้งมายงับรษิัทฯ ภายใน วนั เวลา 

ที�กาํหนด บรษัิทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการส่งคาํถามล่วงหนา้ 
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แผนที�สถานที�จัดการประชุม 

 

 

 
 
 

บริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M เลขที� 393 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพ 10230 

TEL. 02 553 0755  FAX. 02 553 0757 
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การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 

 

 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดี ดงันั�นในการประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการนาํส่ง และขั�นตอนการพจิารณาดาํเนินการที�ชดัเจนและโปรง่ใสดงันี � 

1. คณุสมบตัิของผูถ้ือหุน้ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทั�งนี �ไม่จาํกดัว่าตอ้งมีสดัส่วนการถือหุน้ขั�นตํ�าเท่าใด 

2. หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.1 คาํถามตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงัต่อไปนี � 

ก. ขอ้มลูเกี�ยวกบับรษิัทฯ 

ข. วาระการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2.2 ขั�นตอนการพิจารณา 

ก. ผูถื้อหุน้ที�มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1. สามารถนาํส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถ้ือหุน้โดยให้

ระบ ุชื�อ - สกลุ จาํนวนหุน้ที�ถือในบรษิัทฯ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล (ถา้ม)ี ตั�งแต่วนัที� 20 ตุลาคม 

2564 ถึง วนัที� 10 พฤศจกิายน 2564 ตามช่องทางดงัต่อไปนี � 

 

 อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ����� 

 

ข. เลขานกุารบรษิัทจะพจิารณากลั�นกรองคาํถามในเบื �องตน้ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

เพื�อชี �แจงใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในวนัประชมุผูถื้อหุน้ หรือชี �แจงผ่านอเีมล หรือช่องทางอื�น ๆ ที�เหมาะสมต่อไป 

ทั�งนี �หากคาํถามที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ 2.1 หรือเป็นคาํถามที�ไม่ไดส่้งมายงับรษิัทฯ ภายใน วนั เวลา 

ที�กาํหนด บรษัิทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการส่งคาํถามล่วงหนา้ 
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แผนที�สถานที�จัดการประชุม 

 

 

 
 
 

บริษัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M เลขที� 393 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพ 10230 

TEL. 02 553 0755  FAX. 02 553 0757 
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การส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2564 

 

 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิโดยยึดหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดี ดงันั�นในการประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการนาํส่ง และขั�นตอนการพจิารณาดาํเนินการที�ชดัเจนและโปรง่ใสดงันี � 

1. คณุสมบตัิของผูถ้ือหุน้ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทั�งนี �ไม่จาํกดัว่าตอ้งมีสดัส่วนการถือหุน้ขั�นตํ�าเท่าใด 

2. หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.1 คาํถามตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงัต่อไปนี � 

ก. ขอ้มลูเกี�ยวกบับรษิัทฯ 

ข. วาระการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2.2 ขั�นตอนการพิจารณา 

ก. ผูถื้อหุน้ที�มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1. สามารถนาํส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถ้ือหุน้โดยให้

ระบ ุชื�อ - สกลุ จาํนวนหุน้ที�ถือในบรษิัทฯ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล (ถา้ม)ี ตั�งแต่วนัที� 20 ตุลาคม 

2564 ถึง วนัที� 10 พฤศจกิายน 2564 ตามช่องทางดงัต่อไปนี � 

 

 อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ����� 

 

ข. เลขานกุารบรษิัทจะพจิารณากลั�นกรองคาํถามในเบื �องตน้ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

เพื�อชี �แจงใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในวนัประชมุผูถื้อหุน้ หรือชี �แจงผ่านอเีมล หรือช่องทางอื�น ๆ ที�เหมาะสมต่อไป 

ทั�งนี �หากคาํถามที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ 2.1 หรือเป็นคาํถามที�ไม่ไดส่้งมายงับรษิัทฯ ภายใน วนั เวลา 

ที�กาํหนด บรษัิทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการส่งคาํถามล่วงหนา้ 
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อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น M เลขที� 393 ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพ 10230 
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ที�ดี ดงันั�นในการประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการนาํส่ง และขั�นตอนการพจิารณาดาํเนินการที�ชดัเจนและโปรง่ใสดงันี � 

1. คณุสมบตัิของผูถ้ือหุน้ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ทั�งนี �ไม่จาํกดัว่าตอ้งมีสดัส่วนการถือหุน้ขั�นตํ�าเท่าใด 

2. หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.1 คาํถามตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องดงัต่อไปนี � 

ก. ขอ้มลูเกี�ยวกบับรษิัทฯ 

ข. วาระการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

2.2 ขั�นตอนการพิจารณา 

ก. ผูถื้อหุน้ที�มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1. สามารถนาํส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุผูถ้ือหุน้โดยให้

ระบ ุชื�อ - สกลุ จาํนวนหุน้ที�ถือในบรษิัทฯ ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล (ถา้ม)ี ตั�งแต่วนัที� 20 ตุลาคม 

2564 ถึง วนัที� 10 พฤศจกิายน 2564 ตามช่องทางดงัต่อไปนี � 

 

 อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์: ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท อินฟอรเ์มชั�น แอนด ์คอมมิวนิเคชั�น เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� อาคาร ดี.เค.เจ ชั�น � ถนนสคุนธสวสัดิ� แขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร ����� 

 

ข. เลขานกุารบรษิัทจะพจิารณากลั�นกรองคาํถามในเบื �องตน้ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

เพื�อชี �แจงใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในวนัประชมุผูถื้อหุน้ หรือชี �แจงผ่านอเีมล หรือช่องทางอื�น ๆ ที�เหมาะสมต่อไป 

ทั�งนี �หากคาํถามที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อ้ 2.1 หรือเป็นคาํถามที�ไม่ไดส่้งมายงับรษิัทฯ ภายใน วนั เวลา 

ที�กาํหนด บรษัิทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิในการส่งคาํถามล่วงหนา้ 
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