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ทะเบียนเลขที่ 0107560000184 

 
       วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 

 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส จ ากดั (มหาชน) 

  
 ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติ

ใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) 
ณ หอ้งเบียงกา้ ชัน้ 3 อาคาร 2  The Graph Hotel (ช่ือเดิม โรงแรมบางกอก ชฎา) เลขที่ 188 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ย
ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุประจ าปี 2564 ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 22 

เมษายน 2563 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2563 โดยได้

จดัท ารายงานการประชมุมาเพื่อใหพ้ิจารณา 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2563 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

การลงมติ วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ซึง่

ปรากฎในรายงานประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 “รายงานประจ าปี 2563 ของ
บรษัิท” 

การลงมติ วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึ่งก าหนดใหบ้รษัิท 

ตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และ
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของ
บริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 9169 ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ซึง่สงักดับรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณางบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ที่ผา่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิท และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบรษัิท ในปี 2563 ที่ผา่นมา สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

ขอ้มลูงบการเงินเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษัิท 
                                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2563 ปี 2562 
สนิทรพัยร์วม 1,472.47 1,407.56 1,177.53 
หนีส้นิรวม 875.96 836.31 626.13 
รายไดร้วม 1,470.80 1,327.31 1,141.75 
ก าไรสทุธิ 113.39 109.84 93.04 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.25 0.24 0.21 

 
โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ

ในครัง้นีแ้ลว้ ตามเอกสารแนบ 2   
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจ าปี 

2563 
วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งส  ารองตาม
กฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ดงันัน้ บริษัทจึงมีการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมาย
เป็นจ านวน 5,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี (ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) 
ภายหลงัจดัสรรแลว้ ทนุส ารองจะเป็นจ านวนทัง้สิน้ 20,500,000 บาท และก าไรสว่นท่ีเหลอื บรษัิทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลประจ าปี 2563 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพ
คลอ่งทางการเงิน และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบรหิารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษัิท รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ บรษัิทไดพ้ิจารณาจ่ายเพิ่มเงินปันผลจากผลการประกอบการของบรษัิทในปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 
0.08 บาท (แปดสตางค)์ ตอ่หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 36,000,000 บาท (สามสบิหกลา้นบาท) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ทีม่ี
สิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 11 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2564 
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจยงัมีความไมแ่น่นอนขึน้อยูก่บัการพิจารณาอนมุตัิของที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564  

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กนัยายน 2563 ในอตัรา 0.10 บาท (สิบสตางค)์ ต่อหุน้ รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 45,000,000 บาท (สีส่บิหา้ลา้นบาท) โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 ดงันัน้จากผลการด าเนินงานใน
ปี 2563 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.18 บาท (สิบแปดสตางค)์ ต่อหุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
81,000,000 บาท (แปดสิบเอ็ดลา้นบาท) เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 76.30 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและ
จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2563 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 85.72 93.04 111.65 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.19 0.21 0.25 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.05 0.05 0.10 
เงินปันผล (บาท/หุน้) 0.09 0.10 0.08 
รวมเงินปันผลทัง้ปี (บาท/หุน้) 0.14 0.15 0.18 
อตัราการจ่ายปันผลเปรยีบเทยีบกบัก าไรสทุธิ (%) 77.38 76.41 76.30 
จ านวนหุน้ทัง้สิน้ (หุน้) 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 
รวมเงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 63.00 67.50 81.00 

 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 18 ที่ไดจ้ด

ทะเบียนเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดวา่กรรมการจะตอ้งลาออก
จากต าแหนง่อยา่งนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ ซึง่กรรมการ
ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้คือ  
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          รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายเสกสรรศ ์รอยลาภเจรญิพร ประธานกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

2. นายมนชยั มณีไพโรจน ์ กรรมการบรษัิท 

3. นายรณภมูิ รุง่เรอืงผล กรรมการบรษัิท 

 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเห็นสมควรใหน้ าเสนอ

ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ  กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกครัง้วาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 อนึง่ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่มีคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ส าหรบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลที่ไดถู้กเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและรายช่ือ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 

2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม  7 ท่าน เป็น 8 ท่าน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
ขยายตวัของธุรกิจและโครงสรา้งขององคก์ร และอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่ คือ นายพรชยั กรยัวิเชียร ซึ่งเป็นผูท้ี่มี
คณุสมบตัิความเป็นกรรมการของบรษัิทครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของนายพรชัย กรยัวิเชียร อย่าง
ละเอียดรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้นายพรชยั กรยัวิเชียร  ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยประวตัิขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจ านวนกรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเ้สนอตอ่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขช่ือกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนามผกูพนับริษัท หลงัจากที่มีการอนมุตัิเพิ่มจ านวนกรรมการดงักลา่ว รายละเอียด ดงันี ้
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ปัจจบุนั ใหม ่
นายมนชยั  มณีไพโรจน ์นายรณภมูิ  รุง่เรอืงผล   
นายพีระ เลาหสมบรูณ ์นางสาวภทัรน์รนิทร ์มลวิลัย ์
กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือรว่มกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

กรรมการกลุม่ ก. สองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั
ของบรษัิท หรอื กรรมการกลุม่ ก. หนึง่คนกบักรรมการกลุม่ ข. 
หนึง่คนลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
กรรมการกลุม่ ก. ไดแ้ก่ 1. นายมนชยั มณีไพโรจน ์
2. นายรณภมูิ รุง่เรอืงผล 3. นายพีระ เลาหสมบรูณ ์กรรมการ
กลุม่ ข. ไดแ้ก่ 1.นายพรชยั กรยัวเิชียร 2. นางสาวภทัรน์รนิทร ์
มลวิลัย ์

 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 33 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการของบรษัิท มีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทน

ในการปฏิบตัิหนา้ที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และโบนสั ประธานกรรมการบรษัิท
ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 เปรยีบเทียบกบั
ปี 2563 ซึง่ยงัคงอตัราเดิม เป็นดงันี ้

 

ต าแหนง่ 
                 คา่เบีย้ประชมุ / ครัง้ (บาท) 

                ปี 2564 ปี 2563 
ประธานกรรมการบรษัิท      20,000.00        20,000.00 
กรรมการบรษัิท      10,000.00        10,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ       20,000.00        20,000.00 
กรรมการตรวจสอบ        10,000.00          10,000.00 

ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ                ไมม่ี                  ไมม่ี 
 

                         ต าแหนง่ 
                 คา่ตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ปี 2564 ปี 2563 
กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการบรหิาร 
 

             80,000.00 
(คา่โทรศพัทแ์ละคา่
เดินทางตามจรงิ) 

         80,000.00 
(คา่โทรศพัทแ์ละคา่
เดินทางตามจรงิ) 

ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ            ไมม่ี                 ไมม่ี 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุ 

 
วาระที่ 9  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง

ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นประจ า
ทกุปี 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบ
บญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2564 เมื่อไดพ้ิจารณาเปรยีบเทียบกบัปรมิาณงานและอตัราค่า
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีจากบริษัทอื่นแลว้เห็นวา่ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั มีค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม มีความ
เป็นอิสระและเป็นกลาง และยงัเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ ใหต้รวจสอบงบการเงินของบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท 
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

ทัง้นี ้บรษัิทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นได้
เสยีใด ๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รายชื่อผู้สอบบัญชี        ผู้สอบบัญชี          จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
              รับอนุญาตเลขที่      งบการเงนิของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
1. นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั             9169                                        1 
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์        4752                      - 
3. นางสาวโชติมา กิจศิรกร                7318                                                     - 
4. นายสวุฒัน ์มณีกนกสกลุ        8134              - 
5. นางสาวอรสิา ชมวิสตูร        9393              - 
หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ ซึ่ง

บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ 
 

                        คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ้นหลงั 2 ปี 

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562  

การตรวจสอบงบการเงินประจ าปี        765,000 บาท        700,000 บาท 1,350,000 บาท 

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  
(รวม 3 ไตรมาส) 

540,000 บาท 540,000 บาท 450,000 บาท 

การสอบทานขอ้มลู/ รายงานประจ าปี 40,000 บาท - - 

รวม  1,345,000 บาท 1,240,000 บาท 1,800,000 บาท 

หมายเหต:ุ คา่บรกิารอื่น ๆ  - ไมม่ี – 
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตจาก บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เช่นเดียวกนั 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จ านวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 275,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งรายได้และก าไร
ใหแ้ก่บริษัทใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงันัน้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรบัการ
ขยายธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เพิ่มความสามารถในการจดัหาเงินจากตลาดทนุไดอ้ยา่งเหมาะสมและคลอ่งตวั ในกรณีที่
บรษัิทมีความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทนุ คณะกรรมการบรษัิทจึงมีมติเห็นชอบใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 50,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 
จ านวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 275,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
100,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) เพิ่มทุนจ านวน 50,000,000 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 
ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering : RO)  

รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) และพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ
บรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงันี ้

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 275,000,000 บาท (สองรอ้ยเจ็ดสบิหา้ลา้นบาท) 
 แบง่ออกเป็น 550,000,000 หุน้ (หา้รอ้ยหา้สบิลา้นหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั 550,000,000 หุน้ (หา้รอ้ยหา้สบิลา้นหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ -ไมม่ี- หุน้ (- หุน้)” 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) จ านวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
จ านวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 275,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
100,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ
บรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ดงัที่กลา่วมา ในวาระท่ี 10 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 100,000,000 หุน้ ซึง่ไมเ่กินรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering : RO)  

นอกจากนี ้พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่
จ  าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง  

1. การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้ 
2. การก าหนดวัตถุประสงค ์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนการก าหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  
3. การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ  

อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  
4. การลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนัเอกสาร
และหลกัฐาน ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ  

5. ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  
โดยเมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแลว้ จ านวนทนุช าระแลว้ของบริษัทในสว่นที่เพิ่มจะตอ้งไม่เกินกวา่รอ้ยละ 

30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 
100,000,000 หุน้  

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท่ีบรษัิทจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีของบริษัทในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้
ถดัไป ทัง้นี ้แลว้แตว่นัใดจะถึงก่อน  

รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษัิทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงั
รายละเอียดขา้งตน้  

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 11 มีนาคม 

2564 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธี 
Record Date จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบียงก้า ชั้น 3 อาคาร 2  The Graph Hotel (ช่ือเดิม โรงแรมบางกอก ชฎา) เลขที่ 188 ถนน
รชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุตัง้แตเ่วลา 
12.30 น. 

ในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถมาประชมุดว้ยตนเองได ้โปรดแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน
การประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 10  หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบ
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สั
โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดจ้าก www.icn.co.th “หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูผู้
ถือหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้” โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบรษัิท เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 11  ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ
และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับรษัิทภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2564 โดยสง่มาที่ 

ส านกังานเลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชัน้ 6 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลาดพรา้ว  
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230  

 
จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
       (นายพรชยั  กรยัวิเชียร) 
      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
 

หมายเหต:ุ -    ผูถื้อหุน้สามารถเรยีกดหูนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  และเอกสารประกอบการ  
       ประชมุในเว็บไซตข์องบรษัิท ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2564 ที่   www.icn.co.th 
       “หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้”และสามารถสง่ค าถามเก่ียวกบั  
       ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ลว่งหนา้ที่เว็บไซตข์า้งตน้ 

http://www.icn.co.th/
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