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ที่ LTO-2022-0028 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 

 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2565 และกำหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

 

เรียน กรรมการและผูจดัการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท อินฟอรเมชั่น แอนด คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรคส จำกัด (มหาชน) ไดมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมมีมติท่ีเปนสาระสำคัญ ดังตอไปนี้ 

 

1. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และการเงนิจายปนผลประจำป 2564 

คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหอนมุตักิารจัดสรรกำไรดังตอไปนี้ 

1.1 บริษัทไดจัดสรรกำไรเปนทุนสำรอง ตามที่บัญญติัไวในมาตรา 116 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 

เปนจำนวน 7,700,000 บาท (เจ็ดลานเจ็ดแสนบาท) ภายหลังจัดสรรแลว ทุนสำรองจะเปนจำนวนท้ังสิ้น 28,200,000 

บาท (ย่ีสิบแปดลานสองแสนบาท) 

1.2 จายเพิ่มเงินปนผลจากผลการประกอบการของบริษัทในป 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.20 บาท (ย่ีสิบสตางค) ตอหุน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาท) โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record 

Date) ในวันท่ี 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจายเงนิปนผลดังกลาว

อาจยังมีความไมแนนอนขึ ้นอยูกับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ทั ้งนี ้ที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการ

ประกอบการระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2564 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค) ตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

45,000,000 บาท (สี่สิบหาลานบาท) โดยกำหนดจายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดังนั้นจากผลการดำเนนิงานในป 2564 

บริษัทจะจายเงินปนผลรวมเปนเงินใหกับผู ถือหุนในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค) ตอหุน รวมเปนเงินทั ้งสิ้น 

135,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหาลานบาท) 

1.3 กำไรสวนที่เหลือ บริษัทจะจัดเปนกำไรสะสมที่ยังไมจัดสรรตอไป 

 

2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบดวย 

1. นายพีระ เลาหสมบูรณ รองประธานกรรมการบริษัท 

2. นายนิธิ นาคะเกศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวภัทรนรนิทร มลิวัลย กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่ฝายการเงนิและบัญชี 
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คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2565 เปรียบเทียบกับป 2564 เปนดังนี้ 

 

ตำแหนง 
 

ป 2565 ป 2564 

ประธานกรรมการบริษัท      20,000.00        20,000.00 

กรรมการบริษัท      10,000.00        10,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ       20,000.00        20,000.00 

กรรมการตรวจสอบ        10,000.00          10,000.00 

ผลประโยชนอื่น ๆ                ไมม ี                  ไมม ี

 

ตำแหนง 
                 คาตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ป 2565 ป 2564 

กรรมการที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร  80,000.00 

(คาโทรศัพท และคาเดินทางตามจริง) 

         80,000.00 

(คาโทรศพัท และคาเดินทางตามจริง) 

ผลประโยชนอื่น ๆ            ไมม ี                 ไมม ี

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเลือกตั้งกรรมการที่มีรายชื่อดังกลาวขางตนที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระกลับเขา

ดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยยังคงอำนาจหนาที ่เหมือนเชนเดิมทุกประการ  และใหนำเสนอการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

 

3. พิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและคาตอบแทน ประจำป 2565 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบและเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ในการแตงตั้งบรษิัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

เปนผูตรวจสอบบัญชีในป 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรและขอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง 

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ 

2.นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ 

3.นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ 

4.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ 

5.นางสาวอริสา ชมวิสูตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ ผูสอบบัญชีทานอืน่ที่ สำนักงาน 

ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทมอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ 

 

และพิจารณาอนุมัติคาตรวจสอบบัญชี ประจำป 2565 เปนเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาทถวน) โดย

วาระดังกลาวขางตนจะนำเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนตอไป 

 

4. คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น โดยถายทอดสด ณ หองประชุมใหญ เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น M 
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ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 และกำหนดรายชื่อผูมีสิทธิเขารวมประชุมสามญัผู

ถือหุนประจำป 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ดังนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน2564 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบรษิัทประจำป 2564 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบรษิัทประจำป 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุัติจัดสรรเงนิกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุัติการจายปนผลประจำป 2564 

วาระที่ 6 

วาระที่ 7 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 

พจิารณาอนมุัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

วาระที่ 8 

วาระที่ 9 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 

โดยมอบอำนาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียกประชุมสามัญผูถือประจำป 

2565 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 การแกไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และ

รายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 หากบริษัทฯ ประสบปญหาหรือเกิดความลาชาในการ

จัดเตรียมเอกสารและขอมูลเพื่อสงใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเกิดเหตุการณที่มีความจำเปนตองแกไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาว ตามความจำเปนหรือตามความเหมาะสม ท้ังน้ีตองอยูภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

     

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                        (นางสาวรติรัตน เนตรสมสวาง) 

                                เลขานุการบริษัท 

 


