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สารบัญ 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม                    เอกสารแนบ 

 

 สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัท ี1/2564 ซงึประชมุวนัท ี17 พฤศจิกายน 2564  1 

ในรูปแบบของควิอารโ์คด้ (QR code) (สาํหรบัวาระที 1) 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบรษิัท พรอ้มงบการเงินของบรษิัท  2 

ในรูปแบบของควิอารโ์คด้ (QR code) (สาํหรบัวาระที 2 และ 3) 

 ขอ้มลูของกรรมการทีไดร้บัการเสนอชือเพอืแตง่ตงัเป็นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ  3 

(สาํหรบัวาระที 6) 

 ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์      4 

 รายการเอกสารทีตอ้งแสดงและสง่มอบใหแ้ก่บรษิัทฯ และขอ้ปฎิบตัิสาํหรบัการเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้ 5 

ผ่านสอือเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 นิยามกรรมการอิสระ และขอ้มลูกรรมการอสิระเพอืประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้  6 

 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค        7 

 สาํเนาขอ้บงัคบัของบรษิัท เฉพาะทีเกียวกบัการประชมุผูถ้ือหุน้     8 

 คาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) สาํหรบัการประชมุผูถ้ือหุน้  9 

 แผนทีสถานทีจดัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565     10 

 

 

 

บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรร่ายการเอกสารทีเกียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในเว็ปไซตข์องบรษิัท 

www.icn.co.th / นกัลงทนุสมัพนัธ ์/ ขอ้มลูผูถื้อหุน้ / การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมไดท้ ี: ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 

บริษัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชนั 5 ถนนสคุนธสวสัด ิแขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศพัท ์02-553-0755-6 ต่อ 521 โทรสาร 02-553-0757 
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ทะเบียนเลขที่ 0107560000184 

 

      วันท่ี 29 มีนาคม 2565 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถือหุนประจำป 2565 

 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท อินฟอรเมช่ัน แอนด คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิรคส จำกัด (มหาชน) 

  

 ดวยคณะกรรมการบริษัท อินฟอรเมช่ัน แอนด คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวริคส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุม

สามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

เทานั ้น โดยถายทอดสด ณ หองประชุมใหญ เลขที ่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น M ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร 10230 เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1  พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยไดจัดทำ

รายงานการประชุมมาเพื่อใหพิจารณา 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

เห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบรายงานการประชุมดังกลาว โดยมีรายละเอียด ปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 1 

การลงมต ิวาระนี้ไมตองลงมต ิเนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 

 

วาระที่ 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการดำเนนิงานของบริษทัประจำป 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบป 2564 ซึ่งปรากฏใน

รายงานประจำป 2564 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบป 2564 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานประจำป 2564 ของบริษัท” 

การลงมต ิวาระนี้ไมตองลงมต ิเนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตังิบการเงินของบริษัทประจำป 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  ซึ่งกำหนดใหบริษัท ตองจัดทำงบ

ดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวและเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปของบริษัท สิ้นสดุ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 ผูสอบ

บัญชีของบริษัท ซึ่งสังกดับริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แลว เห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางบ

การเงินประจำป ส้ินสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัท และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในป 2564 ที่

ผานมา สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

ขอมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางสวน) ของบริษัท 

                                                                                                                                                    หนวย : ลานบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2564 ป 2564 ป 2563 

สินทรพัยรวม 1,041.90 983.80 1,407.56 

หนี้สินรวม 369.22 340.22 836.31 

รายไดรวม 1,764.23 1,623.73 1,327.31 

กำไรสุทธิ 158.86 155.01 109.84 

กำไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.35 0.34 0.24 

 

โดยรายละเอียดงบการเงนิปรากฏในรายงานประจำป 2564 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรร

กำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได 

ดังนั้น บริษัทจึงมีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเปนสำรองตามกฎหมายเปนจำนวน 7,700,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ประจำป (ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท) ภายหลังจัดสรรแลว ทุนสำรองจะเปนจำนวนท้ังสิ้น 28,200,000 บาท และกำไรสวน

ที่เหลือ บริษัทจะจัดเปนกำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรตอไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลประจำป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ำกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจายเงิน

ปนผลแตกตางไปจากนโยบายที่กำหนดไวได โดยจะขึ้นอยูกับผลประกอบการ สภาพคลองทางการเงิน และความจำเปนในการใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษิัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ บริษัทไดพิจารณาจายเพิ่มเงินปนผลจากผลการ

ประกอบการของบริษัทในป 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.20 บาท (ย่ีสิบสตางค) ตอหุน รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (เกาสิบ

ลานบาท) โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจายเงินปนผลใน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการจายเงินปนผลดังกลาวอาจยังมีความไมแนนอนขึ้นอยูกับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนประจำป 2565 
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ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติจายเงินปนผลระหวางกาล จากผล

การประกอบการระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 2564 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค) ตอหุน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 45,000,000 บาท 

(สี่สิบหาลานบาท) โดยกำหนดจายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในป 2564 บริษัทจะจายเงินปนผลรวมเปนเงิน

ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.30 บาท (สามสิบสตางค) ตอหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 135,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหาลานบาท) เปน

สัดสวนรอยละ 92.70 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในป 2564 ซึ่งเปนไปตาม

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2562 ป 2563 ป 2564 

กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนติิบุคคลและจัดสรรทุนสำรอง (ลานบาท) 88.34 104.34 145.62 

กำไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.21 0.25 0.34 

เงนิปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.05 0.10 0.10 

เงนิปนผล (บาท/หุน) 0.10 0.08 0.20 

รวมเงนิปนผลทั้งป (บาท/หุน) 0.15 0.18 0.30 

อัตราการจายปนผลเปรียบเทยีบกับกำไรสุทธิ (%) 76.41 77.63 92.70 

จำนวนหุนทั้งสิ้น (หุน) 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 

รวมเงนิปนผลจาย (ลานบาท) 67.50 81.00 135.00 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ขอบังคับของบริษัท ขอที่ 18 ที่ไดจดทะเบียนเมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2560 กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกำหนดวากรรมการจะตองลาออกจากตำแหนงอยางนอย

จำนวนหนึ่งในสาม โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระในครั้งน้ี 

คือ  

  

รายชื่อกรรมการ ตำแหนง 

1. นายพีระ เลาหสมบูรณ รองประธานกรรมการบริษัท  
2. นายนิธิ นาคะเกศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวภัทรนรนิทร มลิวัลย กรรมการบริษัท 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียเห็นสมควรใหนำเสนอตอท่ีประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกลาวขางตน ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระ  กลับเขามาดำรง

ตำแหนงอีกครั้งวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผูไดรบัการเสนอชื่อแตละทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 อนึ่ง บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใน

ครั้งนี้ไดผานกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลววามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับ

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพ่ือการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาบุคคลที่ไดถูกเสนอชื่อ
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ใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี ่ยวของ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุน

เสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏ

วาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทขอ 33 ซึ่งกำหนดใหกรรมการของบริษัท มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ

ปฏิบัติหนาที่จากบริษัท ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง และโบนัส ประธานกรรมการบริษัทไดเสนอใหที่ประชุมผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัตคิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2565 เปรียบเทียบกับป 2564 ซึ่งยังคงอัตราเดิม เปนดังน้ี 

 

ตำแหนง 
                 คาเบี้ยประชุม / ครัง้ (บาท) 

                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 

ผลประโยชนอ่ืน ๆ                ไมม ี                  ไมม ี

 

                         ตำแหนง 
                 คาตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ป 2565 ป 2564 

กรรมการที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริหาร               80,000.00 

(คาโทรศพัทและคาเดินทางตามจรงิ) 

         80,000.00 

(คาโทรศัพทและคาเดินทางตามจริง) 

ผลประโยชนอื่น ๆ            ไมม ี                 ไมม ี

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามท่ี

ประธานกรรมการบริษัทไดนำเสนอดังรายละเอียดขางตน และเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

 

วาระที่ 8  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2565 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนประจำทุกป 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจำป 2565 เมื่อไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจาก

บริษัทอ่ืนแลวเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเปนอิสระและเปนกลาง และยังเปนผูสอบบัญชี

ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ใหตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที ่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัท เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
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ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียใด ๆ กับบริษัท 

ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเสนอตอที ่ประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจำป 2565 และกำหนดคาสอบบัญชี

ประจำป 2565 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

รายชื่อผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาตทะเบียนเลขที ่

จำนวนปที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปที่ผานมา 

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย      9169 2 

2.นายพีระเดช พงษเสถียรศักดิ์ 4752 - 

3.นางสาวโชติมา กิจศิรกร 7318 - 

4.นางสาววันนิสา งามบัวทอง 6838 - 

5.นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 9393 - 

หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ 

จำกัด มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีผูรับผิดชอบ 

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทยอนหลัง 2 ป 

รายการ ป 2565 (ปที่เสนอ) ป 2564 ป 2563 

คาสอบบัญชี 1,350,000 บาท 1,345,000 บาท 1,240,000 บาท 

 

ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยเปนผูสอบบัญชีรบัอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เชนเดียวกัน 

การลงมติ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 

ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และให

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธี Record Date จึงขอเรียนเชิญ

ทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น โดยถายทอดสด ณ หองประชุมใหญ เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ ช้ัน M ถนนสุคนธ

สวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 

ในกรณีที่ทานไมสามารถมาประชุมดวยตนเองได โปรดแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้

นี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ท้ังน้ี บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือทานผู

ถือหุนสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด

ชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงต้ังใหคัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ได

จาก www.icn.co.th  ภายใตหมวด “นักลงทุนสัมพันธ/ขอมูลผูถือหุน/การประชุมผูถือหุน” โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุ

ไวเทานั้น หรือทานผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถือหุนได 
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โดยขอมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งแนบมากบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี ้ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากทานโปรด

สงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายังบริษทัภายในวันท่ี 11 เมษายน 2565 โดยสงมาที่ 

ฝายเลขานุการบริษัท  

บริษัท อินฟอรเมชั่น แอนด คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรคส จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชั้น 5 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230  

 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

            
       (นายพรชัย กรัยวิเชยีร) 

      ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

 

หมายเหตุ: ผูถือหุนสามารถเรยีกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565  และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต

ของบริษัท ไดตั้งแตวันที ่29 มีนาคม 2565 ที่ www.icn.co.th ภายใตหมวด ”นักลงทนุสมัพันธ/ขอมูลผูถือหุน/การ

ประชุมผูถือหุน” และสามารถสงคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ลวงหนาที่

เว็บไซตขางตน 
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เอกสารแนบ 1 

 

สาํเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครงัท ี1/2564 ในรูปแบบของคิวอารโ์ค้ด 

Copy the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 (QR code) 

 

ประกอบพจิารณาระเบียบวาระที 1 

Supporting Document for consideration of Agenda 1 

 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัท ี1/2564 ซงึประชมุเมอืวนัที 17 พฤศจิกายน 2564 นบัแต่วนั

ประชมุตามทีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทงัเผยแพรร่ายงานดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท ี(www.icn.co.th) ซงึไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ด

คดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด 

The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 held on 17 November 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. 

 

วิธีการใช้รหัสควิอารโ์ค้ด QR code สาํหรับดาวนโ์หลดสาํเนา 

รายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัที 1/2564 

Instructions for using QR code in downloading files  

Copy of the Minutes of the EGM No.1/2021 

THAI version 

 
 

ENG version 

 
 

สาํหรับระบบปฏิบัติการ iOS For iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทมื์อถือ 

2. สแกนทีสญัลกัษณ ์QR code ( ตามรูปดา้นบน) 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ใหก้ดทีขอ้ความ

นนัเพอืดขูอ้มลูสาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครงัท ี1/2564 

หมายเหต ุ: 

กรณีทไีม่มีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) บนมอืถือ    ผูถ้ือหุน้

สามารถสแกน QR code ผ่านแอพพลิเคชนัอืนๆ ไดเ้ช่น 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 

EGM No.1/2021 

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. เปิดแอพพลิเคชนั LINE 

2. เลือก “เพิมเพือน” 

3. เลือก “QR code” 

4. สแกนทสีญัลกัษณ ์QR code เพือเขา้ดสูาํเนารายงานการ

ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัที 1/2564 

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 EGM No.1/2021 

 



   

10 | 53 

 

เอกสารแนบ  2 

 

รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอารโ์คด้ 

Annual Report 2021 (form 56-1 One Report) in QR code 

 

ประกอบพจิารณาระเบียบวาระท ี2 และ 3 

Supporting Document for consideration of Agenda 2 and 3 

 

รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงนิของบรษิัทฯ สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2564 

Annual Report 2021 (form 56-1 One Report) together with the Company's financial statements ending           

31 December 2021. 

 
วิธีการใช้รหัสคิวอารโ์ค้ด QR code สาํหรับดาวนโ์หลด 

รายงานประจาํปี 2564 (แบบ -  One Report) 

THAI version 

Instructions for using QR code in downloading files  

Annual Report 2021 (form 56-1 One Report) 

ENG version 

 
 

 
 

สาํหรับระบบปฏิบัติการ iOS For iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนโทรศพัทมื์อถือ 

2. สแกนทสีญัลกัษณ ์QR code ( ตามรูปดา้นบน) 

3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตือน (Notification) ใหก้ดทีขอ้ความ

นนัเพอืดขูอ้มลูรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One 

Report) พรอ้มงบการเงินของบริษัทฯ สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 

2564 

หมายเหต ุ: 

กรณีทไีม่มีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) บนมือถือ ผูถ้ือหุน้

สามารถสแกน QR code ผ่านแอพพลิเคชนัอืน ๆ ไดเ้ช่น 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 the Annual report 2021 (Form 

56-1 One Report) together with the Company's financial 

statements ending 31 December 2021 

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. เปิดแอพพลิเคชนั LINE 

2. เลือก “เพิมเพือน” 

3. เลือก “QR code” 

4. สแกนทสีญัลกัษณ ์QR code เพือเขา้ดรูายงานประจาํปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบการเงินของบริษัทฯ สินสุด

วนัที 31 ธันวาคม 2564 

1. Open LINE application 

2. Select “Add Friend” 

3. Select “QR code” 

4. Scan the QR code to access Annual Report 2021 (form 

56-1 One Report) together with the Company's financial 

statements ending 31 December 2021 
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ขอ้มลูของผู้ทไีด้รับการเสนอชือเพอืเลือกตังเป็นกรรมการ 

 

นายพีระ เลาหสมบูรณ ์  

อาย ุ 54 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ 

วันเดือนปีทไีด้รับแต่งตัง

เป็นกรรมการบริษัท 

13 กนัยายน 2550 

การถือหุ้นในบริษทั               

(ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

26,450,000 หุน้ (คดิเป็น 5.88 % ของหุน้ทมีีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว

ระหวา่งกรรมการและ

ผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสดุ ปรญิญาโท Telecom Management จาก Asian Institute of Technology 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อนื ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท ี131/2016 

ประสบการณท์าํงาน              

(ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564) 

2564 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษิัท                                                                

บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท                                                                                    

บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2550 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ                                                                                 

บจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 
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ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีทผี่านมา 

ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไม่มีประวตักิารกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยสิ์นซงึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการทอีาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีทีผ่านมา 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอืน 

 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 
 

ประชุม 
จาํนวนครังทเีขา้ประชุม/ 

จาํนวนครังประชุมทงัหมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 1/1 100 

  - การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัที 1/ 2564 1/1 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 7/7 100 

      

กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษทั 

 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 15 ปี 7 เดือน 7 วัน (วนัที 13 กนัยายน 2550 ถึง วนัที 20 เมษายน 2565)

บรษิัทจดทะเบียนอืนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

  - ไมม่ ี- 

กิจการอนื (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไมม่ ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแข่งขนัหรือ

เกียวเนอืงกบัธุรกจิของบรษิัท 

- ไมม่ ี- 
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ข้อมูลของผู้ทไีด้รับการเสนอชือเพอืเลือกตังเป็นกรรมการ 

 

นายนิธิ นาคะเกศ  

อาย ุ 60 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันเดือนปีทไีด้รับแต่งตัง

เป็นกรรมการบริษทั 

19 กมุภาพนัธ ์2563 

การถือหุน้ในบริษทั               

(ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564) 

- หุน้ (คดิเป็น - % ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ (การจดัการการเงิน) City University, U.S.A. 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อนื ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท ี172/2020 

ประสบการณท์าํงาน              

(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                

บมจ. อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / บจ. รมิแพ บีช พรอพเพอรต์ ี

 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ / บจ. รมิแพ โฮลดิงส ์

 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ / บจ. สวนเกษตรศิร ิ
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ประวัติการทาํผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีทผี่านมา 

ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยส์ินซงึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไม่มีประวตักิารทาํรายการทอีาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีทีผ่านมา 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอืน 

 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 
 

ประชุม 
จาํนวนครังทเีขา้ประชุม/ 

จาํนวนครังประชุมทงัหมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 1/1 100 

  - การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัท ี1/ 2564 1/1 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 7/7 100 

  - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

      

กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษทั 

 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 2 ปี 2 เดือน 1 วนั (วนัที 19 กมุภาพนัธ ์2563 ถึง วนัที 20 เมษายน 
2565)

บรษิัทจดทะเบียนอืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

  - ไมม่ ี- 

กิจการอืน (ทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน) - ไมม่ ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแข่งขนัหรือ

เกียวเนืองกบัธุรกจิของบรษิัท 

- ไมม่ ี- 
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ขอ้มลูของผู้ทไีด้รับการเสนอชือเพอืเลือกตังเป็นกรรมการ 

 

นางสาวภัทรน์รินทร ์มลิวัลย ์

อาย ุ 47 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบรษิัท 

วันเดือนปีทไีด้รับแต่งตัง

เป็นกรรมการบริษัท 

6 พฤศจกิายน 2561 

การถือหุ้นในบริษทั               

(ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

1,020,949 หุน้ (คิดเป็น 0.23% ของหุน้ทมีีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว

ระหวา่งกรรมการและ

ผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสดุ ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (บรหิารการเงินและบญัชีระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อนื ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท ี151/2018 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท ี73/2016 

ประสบการณท์าํงาน              

(ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินและบญัช ี                                                               

บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร และทีปรกึษากติติมศกัดิ                                                                

สมาคมบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 2561- 2562 กรรมการบรษิัท ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินและบญัชี และ                                                                

เลขานกุารบรษัิท / บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2559 - 2561 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินและบญัชี และเลขานกุารบรษิัท                                                                

บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 
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 2557 - 2559 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินและบญัชี                                                

บจ.อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2556 - 2557 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฎิบตัิการ / บจ.ลอวต์นั เอเชีย อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์

 2555 - 2556 หวัหนา้สาํนกักลยทุธ ์/ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

 2551 - 2554 ประธานเจา้หนา้ทีสายบรหิารการเงิน และรองประธานเจา้หนา้ทีบรหิารฝ่าย

การพาณิชย ์/ บจ. ซีเมนส ์ไอที โซลชูนัส ์แอนด ์เซอรวิ์สเซส 

 

ประวัติการทาํผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีทผี่านมา 

ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยสิ์นซงึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไม่มีประวตักิารทาํรายการทีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีทผ่ีานมา 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอืน 

 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 
 

ประชุม 
จาํนวนครังทเีขา้ประชุม/ 

จาํนวนครังประชุมทงัหมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 1/1 100 

  - การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัท ี1/ 2564 1/1 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/7 86 

  - การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 10/12 83 

      

กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษทั 

 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 3 ปี 5 เดือน 14 วัน (วนัที 6 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัที 20 เมษายน 2565) 

บรษัิทจดทะเบียนอืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

  - ไมม่ ี- 

กิจการอนื (ทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน) - ไมม่ ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแข่งขนัหรือ

เกียวเนอืงกบัธุรกจิของบรษิัท 

- ไมม่ ี- 
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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 อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนเิคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited 

โดยถือหุน้รวมทงัสิน ........................................................................................หุน้ 

Holding the total amount of                                                                           shares  

 

ลงชือ/Signed.........................................................ผูถ้ือหุน้/Shareholder  

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

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนกิส ์บริษทั อนิฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมิวนิเคชัน เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

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

                            d          y 

ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านสืออิเล็กทรอนิกสส์าํหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565  

I would like to participate the E-AGM for 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
 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)  จดัส่งเอกสารเพอืยนืยนัตวัตนตาม เอกสารแนบ 5 วธิีการเขา้รว่มประชุม ภายในวนัท ี11 เมษายน 2565 

      Please submit the required document per an Attachment 5 by 11 April 2022 

(5)  เมอืไดร้บัการยืนยนัตวัตน บรษิัทฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลทีท่านไดร้ะบ ุ     

     ภายในวันท ี18 เมษายน 2565 

      Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email by 18 April 2022 
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รายการเอกสารทีต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และข้อปฎิบัติสาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามทีระบุไว้ มายังบริษัทฯ

ภายในวนัที 11 เมษายน 2565 เมอืบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายชือผูถ้ือหุน้ทีมสิีทธิ

เขา้รว่มประชมุฯ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกสจ์ะส่ง Link สาํหรบัการเขา้รว่มประชุมและคู่มอืการ

เขา้ใชง้านไปยงัอีเมลทีท่านไดส่้งมาแจง้บริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ (ภายในวนัท ี18 เมษายน 2565) 

 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ทีตอ้งการเขา้รว่มประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์จะเขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี 

แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางอเีมล หรือ ไปรษณีย ์

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั 5 ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล

หรอื ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (เอกสารแนบ 4) โดยขอใหท้่านระบุอีเมล

และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน สาํหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ทีเป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้ือหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนทีราชการออกใหท้ียงัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตัว

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลียนแปลงชือ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ

หลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ืนเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
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o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เช่น สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการ 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นสาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุและลงลายมือชือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉันทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ทีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีมีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียงัไม่หมดอายุและลงลายมือ

ชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 กรณีทมีีการมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ ซึง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ทีมีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู ้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียงัไม่หมดอายุและลงลายมือ

ชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามทีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีทีเอกสารหรือหลกัฐานทีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสารคาํแปล

ฉบบัภาษาองักฤษ ซงึลงนามรบัรองคาํแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนนั (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ 

(ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษัิท ภายในวันท ี11 เมษายน 2565 

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 
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บรษิัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) 

เลขที  อาคาร ดี.เค.เจ ชนั  ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร  

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมอืผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมล

จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึงจะเป็น Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชมุ 2 

วนั (ภายในวนัที 18 เมษายน 2565) โปรดศกึษาคู่มอืวิธีการใชง้านระบการประชมุ E-AGM โดยละเอียด กรณีทียงัไม่ไดร้บั

อีเมลดงักล่าว ภายในวนัที 18 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบริษัทผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ไดที้เบอร ์097-087-2591 หรือ 097-

237-0094 โดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / 

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

พืนฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทมื์อถือ จะตอ้งติดตงัโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซงึสามารถดาววโ์หลดไดด้งันี 

ระบบ iOS ระบบ Android 
 

 
 

 

 
 

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

meetings/id546505307 

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

oom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริมการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริมเมือถึงเวลา

ประชุมเท่านนั  
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4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขทีบตัรประชาชนของผูถ้ือหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึงเท่านนั กรณีทีไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดย

ทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีทีผูเ้ข้าร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีระบไุวใ้นอีเมลทจีดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** การประชมุ E-AGM นจีะเป็นการประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกสเ์ท่านนั  

และจะไม่มีการจัดสถานทีการประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นไม่เดนิทางมาทีบริษทั*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สาํหรบัผูถ้ือหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะท่านอืนเขา้

ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 7) 

โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึงตามทีบรษิัทไดก้าํหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้ริษัท ภายในวันที 

11 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี 

 อีเมล :   icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  อาคาร ดี.เค.เจ ชนั  ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร  

หมายเหตุ : กรณีทีผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาํการลงคะแนนเสียงตามทีท่านไดร้ะบุมาใน

หนงัสือมอบฉันทะ ซงึในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียงอย่าง

ใดอย่างหนึงเท่านนัไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นทเีป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณานําส่งข้อมูลต่อไปนี  

1. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ

และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจ

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 อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที  อาคาร ดี.เค.เจ ชนั  ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร  

 

การส่งคาํแนะนําหรือคาํถามเกียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกียวข้องกับวาระใดๆ ซึง

จะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนาํหรอืคาํถามต่าง ๆ สามารถกระทาํได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี 

1. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าใหบ้รษัิทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี 

 อีเมล :  icn_companysecretary@icn.co.th 

 ไปรษณีย ์:  ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

บรษัิท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั 5 ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

2. ส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรบัผู้ทีเขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชือและ

นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนทีจะมีการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทกุ

ครงั บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนาํและคาํถามระหว่างประชมุ ดงันี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึงผู้เขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนทีอุปกรณข์องตนเอง 

หลงัจากทีเจา้หนา้ทีควบคุมระบบส่งคาํเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจากทีสนทนาเสร็จ

ทกุครงั (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมไดจ้ากคู่มอืการเขา้รว่มประชมุทีถกูจดัส่งไปยงัอีเมลของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 



  เอกสารแนบ 5 

23 | 53 

 

ทังนี หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกียวกับการประชุมฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าท ีดังนี 

1. เรืองการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

บรษัิท เพือสอบถามขอ้มลูเพมิเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรืองขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรณีทียืนยันตัวตนอย่าง

ถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อ บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีระบไุวใ้นอีเมลทจีดัส่งคู่มือ

การใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบรษิทั 

 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีไมไ่ดบ้รหิารจดัการบรษิัท หรือบรษิทัย่อยของบรษิัท มีความอิสระจากคณะผูบ้รหิารและผู้

ถือหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกจิกบับรษิัท ซงึอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชนข์องบรษัิท และ/หรอืผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้ โดยกรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทร่วมผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท ทงัน ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเกียวขอ้งของกรรมการอสิระรายนนั ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทไีดเ้งินเดือนประจาํหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทงันลีกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที

กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรกึษาของส่วนราชการซงึเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พีนอ้ง และบตุรรวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ บุคคลทีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษัิท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที

มีนยัหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท้มีีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทมีีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษากฎหมายหรือทีปรกึษาทางการ

เงิน ซงึไดร้บัคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแตง่ตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึงเป็นผูท้ี

เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักจิการของบรษัิท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทรีบัเงินเดือนประจาํ หรือถือ

หุน้เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซงึประกอบกิจการทีมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

บรษัิทไดก้าํหนดนยิามกรรมการอสิระเท่ากับขอ้กาํหนดขันตาํของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรืองการถือหุน้ของ

บรษัิท คือกรรมการอิสระของบรษิัท ตอ้งถือหุน้ในบรษิัท ไม่เกินรอ้ยละหนึง ของจาํนวนหุน้ทมีีสิทธิออกเสียงทงัหมด 
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

นายชนะชัย กุลนพฤกษ ์

อาย ุ    59 ปี 

 

ตาํแหน่งในบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

ทอียู่    393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชนั 6 ถนนสคุนธสวสัดิ 

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

วันเดือนปีทไีด้รับแต่งตัง  26 เมษายน 2559 

เป็นกรรมการบริษัท 

  

การถือหุ้นในบริษทั  60,000 หุน้ (คิดเป็น 0.01 % ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

(ณ วันที 30 ธันวาคม 2564) 

 

ความสัมพันธท์างครอบครัว ไม่ม ี

ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

  

คณุวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท บญัชี/บริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

  

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษทัไทย (IOD) / อนืๆ 

 

ประสบการณท์าํงาน  2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

(ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)   บมจ. อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

    2551 – 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ) และเลขานกุารบริษัท 

      บมจ. กลุธรเคอรบ์ี 

    2557 – 2560  กรรมการ 

      บจ. กลุธรแมททีเรยีลส ์แอนด ์คอนโทรลส ์

  

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย ไม่มี 

ในระยะ 10 ปีทผี่านมา  
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คณุสมบัติต้องห้าม  1. ไม่มีประวติัการกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยสิ์นซงึไดก้ระทาํโดยทจุริต 

2. ไม่มีประวติัการทาํรายการทีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบ 

    ปีทผี่านมา 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน 

บรษิัทจดทะเบียนอืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย - ไม่มี - 

กิจการอนื (ทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแข่งขนัหรือเกียวเนืองกบัธุรกิจของบรษิัท - ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระทพีิจารณา          ไม่ม ี

 

    

การมีส่วนได้เสียพิเศษทีแตกต่างจากกรรมการท่านอนื ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 7 

Attachment 7 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 
 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท ี    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที   เดอืน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขท ี   
Address 

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมวินิเคชัน เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 

being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียงดงันี 
holding the total amount of                                        shares            and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 

ordinary share                                                      shares and have the rights to vote equal to                              votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิงทีสง่มาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชอื   อายุ   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.  ชอื        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อายุ   59  ปี อยู่บา้นเลขที   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชนั 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      59 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 

 
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

ในวนัท ี20 เมษายน 256  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผา่นสืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเทา่นนั โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่  

บริษัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั M ถนนสุคนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

on 20 April 2022 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-AGM) 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. 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนนั เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 

ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. 
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เอกสารแนบ 7 

Attachment 7 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท ี    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที   เดอืน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขท ี   
Address 

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมวินิเคชัน เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 

being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียงดงันี 
holding the total amount of                                        shares            and have the rights to vote equal to                           votes as follows 
  หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 

ordinary share                                                      shares and have the rights to vote equal to                              votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 6) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment 6) 

 

   1.  ชอื   อายุ   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.  ชอื        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อายุ   59  ปี อยู่บา้นเลขที   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชนั 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      59 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 

 
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

ในวนัท ี20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผา่นสืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเทา่นนั โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่  

บริษัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั M ถนนสุคนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

on 20 April 2022 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-AGM) 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. 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงัน ีดงันี 

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

 

วาระท ี1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2564 ซึงประชมุเมือวันท ี17 พฤศจิกายน 2564 
Agenda no. 1 To acknowledge the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 17 November 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบริษัทประจาํปี 2564 สนิสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2021 business performance for the year ended 31 December 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทประจาํปี 2564 สนิสดุ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s 2021 financial statements for the year ended 31 December 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profits to the legal reserves 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระท ี5 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลประจาํปี 2564  

Agenda no. 5 To consider and approve dividend payment for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
 

วาระท ี6 พิจารณาเลอืกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกตามวาระ 

Agenda no. 6 To consider and elect new directors in replace of those who are due to retire by rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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: 

 

     กรณีแตง่ตงักรรมการทงัชดุ 

Approve the appointment of all directors 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
    กรณีแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี 

Approve the appointment of each director listed below 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

1. ชอืกรรมการ 

Name of Director 

นายพีระ เลาหสมบูรณ ์

Mr. Pira Laohasomboon 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 2. 
 


ชอืกรรมการ 

Name of Director 
เหน็ด้วย 

นายนธิิ นาคะเกศ 

Mr. Nithi Nakages 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. 


ชอืกรรมการ 

Name of Director 

นางสาวภัทรน์รินทร ์มลิวัลย ์

Ms. Patnarin Maliwal 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 
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วาระท ี7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

Agenda no. 7 To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี8 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 

Agenda no. 8 To consider and appoint the Company‘s financial auditors and approve the audit fees for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี9 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 

Agenda no. 9 Other matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

(5)  ในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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)        การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้ง 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) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีทีทปีระชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติใน

เรอืงใด นอกเหนือจากเรืองทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมกีารแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพมิเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนนั เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 

1. ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 

3. ในกรณีทีมวีาระทจีะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อหนงัสือมอบฉันทะ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมิวนเิคชัน เนท็เวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

  

 ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัที 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเทา่นนั โดย

ดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ บริษัท อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั M ถนนสุคนธสวสัดิ 

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรือทจีะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 20  April 2022 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-AGM) 

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. 

 

 
วาระท ี   เรอืง    

   Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี   เรอืง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี   เรอืง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระท ี   เรอืง  เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. Subject To elect directors in replacement of retired directors by rotation 
 

1. ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 2. 
 


ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. 


ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตอ้งบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ  

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

 

 
 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 
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เอกสารแนบ 7 

Attachment 7 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C.) 
ใชใ้นกรณีทีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

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

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท ี    
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที   เดอืน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขท ี   
Address 

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมวินิเคชัน เน็ทเวิรค์ส จาํกัด (มหาชน) (“บรษิทั”) 

being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสินรวม     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 
 หุน้บรุมิสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิงทีสง่มาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

   1.  ชอื   อายุ   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.  ชอื        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ์ อายุ   59  ปี อยู่บา้นเลขที   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชนั 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      59 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 

 
 
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

ในวนัท ี20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผา่นสืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเทา่นนั โดยดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่  

บริษัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั M ถนนสุคนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  

กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

on 20 April 2022 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-AGM) 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงัน ีดงันี 

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

                    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

       The Proxy may authorize for total holding shares and voting right. 

                    มอบฉนัทะบางส่วน 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 

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

 

(5)      ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงัน ีดงันี 

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

 

วาระท ี1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครังท ี1/2564 ซึงประชมุเมือวันท ี17 พฤศจิกายน 2564 
Agenda no. 1 To acknowledge the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 17 November 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบริษัทประจาํปี 2564 สนิสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2021 business performance for the year ended 31 December 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทประจาํปี 2564 สนิสดุ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s 2021 financial statements for the year ended 31 December 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

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



38 | 53 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profits to the legal reserves 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

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

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

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี5 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลประจาํปี 2564  

Agenda no. 5 To consider and approve dividend payment for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี6 พิจารณาเลอืกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกตามวาระ 

Agenda no. 6 To consider and elect new directors in replace of those who are due to retire by rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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: 

 

     กรณีแตง่ตงักรรมการทงัชดุ 

Approve the appointment of all directors 

  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
    กรณีแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี 

Approve the appointment of each director listed below 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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1. ชอืกรรมการ 

Name of Director 

นายพีระ เลาหสมบูรณ ์

Mr. Pira Laohasomboon 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 2. 
 


ชอืกรรมการ 

Name of Director 
เหน็ด้วย 

นายนธิิ นาคะเกศ 

Mr. Nithi Nakages 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. 


ชอืกรรมการ 

Name of Director 

นางสาวภัทรน์รินทร ์มลิวัลย ์

Ms. Patnarin Maliwal 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 

วาระท ี7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

Agenda no. 7 To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี8 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 

Agenda no. 8 To consider and appoint the Company‘s financial auditors and approve the audit fees for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี9 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้าม)ี 

Agenda no. 9 Other matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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(6)        การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่ถกูตอ้ง และไมใ่ช่เป็น

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) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทปีระชมุมกีารพิจารณา หรือลงมติใน

เรอืงใด นอกเหนือจากเรอืงทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมกีารแกไ้ขเปลียนแปลง หรอืเพิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและ

ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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. 

 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนนั เวน้แต่กรณีทีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian)  

 ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน 

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. หลกัฐานทตีอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 ( ) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

   Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

 ( ) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้ือหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. 
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4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

 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. ในกรณีทีมวีาระทจีะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 

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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

Supplemental Proxy Form C 

ใชใ้นกรณีทีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั อินฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมิวนเิคชัน เนท็เวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

  

 ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัที 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียวเทา่นนั โดย

ดาํเนินการถ่ายทอดจาก หอ้งประชมุใหญ่ บริษัท อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั M ถนนสุคนธสวสัดิ 

แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรือทจีะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 20  April 2022 at 14.00 hours solely by teleconference using Electronic Devices (E-AGM) 

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. 

 

 
วาระท ี   เรอืง    

   Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี   เรอืง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระท ี   เรอืง    
Agenda No. Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(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   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระท ี   เรอืง  เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. Subject To elect directors in replacement of retired directors by rotation 
 

1. ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 2. 
 


ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. 


ชือกรรมการ____________________ 

Name of Director 

 

 

 

เห็นดว้ย 
Approve 

  ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตอ้งบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ  

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

 

 
 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทเีกยีวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 3 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือก

กรรมการคนใดคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอืนตามทีเห็น

เหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทอียู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัท ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ขอ้ 17. ใหท้ปีระชมุผูถ้ือหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน ี

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถือ 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3) บุคคลซึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ไดร้บัการเลือกตังเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการทีจะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบุคคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดับถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรอืจะพึงเลือกตงัในครงันนัใหเ้ลือกโดยวิธีจบัฉลาก

เพือใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการทีจะพึงม ี

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครงั กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสดุกับส่วนหนงึในสาม 

(1/3) 

 กรรมการทจีะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนนั ใหจ้บัสลากวา่ ผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนนัอาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้

 

ขอ้ 33. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ทีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 

กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติ ซงึอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน
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หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็

ได ้และนอกจากนนัใหไ้ดร้บัเบียเลียง สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทซึงไดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการ ใน

อนัทจีะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

 

 การจ่ายค่ายตอบแทนตามวรรคหนึงและวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับการดาํรงคุณสมบัติของกรรมการที

เป็นอิสระตามทีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 

 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34. การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหจ้ดัขึน ณ ทอ้งทีอนัเป็นทตีงัสาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ

จะกาํหนดใหจ้ดัการประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึงครงั การประชุมเช่นว่านีให้เรียกว่า 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามญัดังกล่าวใหจ้ดัใหม้ีขึนภายในสี (4) เดือนภายหลังวนัสินสุดรอบปีบัญชีของ

บรษิัท  

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืน ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรอืเมือผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซงึมี

หุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้ังหมด เข้าชือกันทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้

ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดประชุมผูถื้อหุน้ภายในสีสิบหนา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไดร้บั

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในสีสิบหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อ

หุน้ทงัหลายซึงเขา้ชือกันหรือผูถื้อหุน้อืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้นัจะเรียกประชมุเองกไ็ดภ้ายในสี

สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที

คณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร ทงัน ีหากจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาเขา้รว่มประชุมดงักล่าวไม่ครบองคป์ระชมุ ผู้

ถือหุน้ทงัหลายซงึเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุผูถ้ือหุน้ในครงันนัจะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายทีเกิดจาก

การจดัใหมี้การประชมุในครงันนัใหแ้ก่บรษิัท 
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ขอ้ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกสน์นั ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ

เรอืงทีจะเสนอต่อทีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพอืทราบ เพอื

อนุมตัิ หรือเพือพิจารณา พรอ้มทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 

วันติดต่อกัน ทังนี หากการเรียกประชุมในคราวนันเป็นการเรียกประชุมเพือจัดให้มีการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้โดยจะตอ้งจดัส่ง

และลงโฆษณาทางหนงัสือพมิพต์ามระยะเวลาทีกาํหนดขา้งตน้ 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจาํนวน

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึง

หนึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที

จาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

จากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ทเีขา้รว่มประชุมทงัหมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ

หุน้ (ถา้มี) ทีเขา้ร่วมประชุมจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามขององคป์ระขุมจะตอ้งอยู่ในทีประชุมแห่งเดียวกัน 

และจะตอ้งกระทาํผ่านระบบควบคุมการประชุมทมีีกระบวนการรกัษาความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดย

ใหม้ีการบนัทึกเสียง หรือทงัเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกคนตลอดการประชุม 

รวมทังข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี

องคป์ระกอบพืนฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เรอืง มาตรฐานการ

รกัษาความมนัคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงทจีะมีแกไ้ขเพิมเติม 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครงัใด เมอืล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง (1) ชวัโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ซึงมาเขา้

รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นนัไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไม่

จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ 

การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบทีนายทะเบียนบริษัทมหาชน

จาํกดักาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานทีประชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี 

(1) จาํนวนหุน้ทผีูม้อบฉนัทะนนัถืออยู่ 

(2) ชอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
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(3) ครงัทขีองการประชมุทีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 39. การประชมุผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ทีประชมุจะมีมติให้

เปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 

เมือทีประชมุพิจารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้ือหุน้ซงึมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนงึในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด อาจขอใหท้ีประชมุพจิารณาเรืองอนื

นอกจากทกีาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีททีปีระชมุพจิารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชมุ หรือเรืองทผีูถื้อหุน้เสนอ

เพมิเติมไม่เสรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลือนการพิจารณา ใหท้ปีระชมุกาํหนดสถานที วนั และเวลาทีจะประชุมครงั

ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานท ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชมุ ทงันใีหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ทไีด ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซงึมาประชมุเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ 

ในกรณีทีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในขอ้บงัคบัน ีหรือกรณีอนืตามทกีฎหมายจะกาํหนดไว ้การออกเสียงลงมตใิด ๆ 

หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในทีประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีทีคะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพมิขึนอกี

เสียงหนงึเป็นเสียงชขีาด 

มติของทีประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนีจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 

(2) การซอืหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอืนหรอืบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอนืเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
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(5) การเพมิทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบริษัท หรอืการเลิกบรษิทั 

 

หมวด 6 

เงินปันผล และเงินสาํรอง 

ขอ้ 47. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที

มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนันทาง

หนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกัน และจดัใหมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหนึง (1) เดือน 

นับแต่วนัทีมีมติเช่นว่านนั 

ขอ้ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครงัคราวได ้เมือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมี

กาํไรพอสมควรทีจะกระทาํเช่นนนัได ้และเมือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการ

ประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ขอ้ 49. เงินปันผลนนัใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในขอ้บงัคบันีสาํหรบัหุ้น

บรุมิสิทธิ 

ขอ้ 50. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ             

ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) 

ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากทุนสาํรองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอืน ตามที

เห็นว่าจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของบรษิัทดว้ยก็ได ้

เมือบริษัทไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนสาํรองอืน ทุนสาํรองตามกฎหมาย และทุน

สาํรองส่วนลาํมลูค่าหุน้ตามลาํดบั เพือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้

 

หมวด 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ขอ้ 52. รอบปีบญัชีของบรษิัทเรมิตงัแตว่นัที 1 มกราคม และสินสดุวนัท ี31 ธันวาคม ของทกุปี 

ขอ้ 53. คณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีการทาํ และเก็บรกัษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใ้หถู้กตอ้งตามกฎหมายว่า

ดว้ยการนนั 
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ขอ้ 54. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ อย่างนอ้ยครงัหนึงในรอบสิบสองเดือน อนัเป็น

รอบปีบญัชีของบรษิัท 

ขอ้ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสินสดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเสนอต่อที

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตอ้งจัดให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุทีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัช ี

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผูถื้อหุน้        

 และขอ้มติทงัหมดของทีประชุมลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถกูตอ้ง และหลกัฐานนีใหเ้ก็บรกัษาไว ้ ณ สาํนกังานใหญ่

ของบรษิัท หรือมอบหมายใหบ้คุคลใดทาํหนา้ทีเก็บรกัษาไวใ้นทอ้งทอีนัเป็นทีตงัสาํนกังานใหญ่ หรือจงัหวดั

ใกลเ้คยีงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนบรษิัทมหาชนจาํกดัทราบก่อน 

ขอ้ 58. ผู้สอบบัญชีให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตังทุกปี โดยทีประชุมผู ้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญช ี

ผูซ้งึออกไปนนักลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้ 

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัค่าตอบแทนเท่าใด ใหท้ีประชมุผูถ้ือหุน้กาํหนด 

ขอ้ 60. กรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบรษิัทเวลาอยู่ในตาํแหน่งนนั ๆ จะเลือกเอามา

เป็นตาํแหน่งผูส้อบบญัชีของบรษิัทไม่ได ้

ขอ้ 61. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ทีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัททุกครงัทีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํไร

ขาดทุน และปัญหาเกียวกบับญัชีของบรษิทั เพือชแีจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงาน

และเอกสารของบรษิัททีผูถ้ือหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถ้ือหุน้ครงันนัแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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คาํบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

บรษิัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ตระหนกัถึงความสาํคญัในการรกัษา

ความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใหท้า่นทราบเพอืเป็นการปฏิบัตติาม

พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 โดยคาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี จะครอบคลุมถงึวิธีเกบ็

รวบรวมใชง้าน เปิดเผยและประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลทีสามารถระบยุืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะไดท้งั

ทางตรง และ/หรือ ทางออ้ม รายละเอียดดงันี 

 

1. ข้อมูลสว่นบุคคลทบีริษทัเกบ็รวบรวม 

บรษิัทฯ จะรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจากบรษิัทศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) ซงึไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทใหท้าํหนา้ทีนายทะเบียนหุน้ของบริษัทโดยขอ้มลูส่วนบคุคล

ประกอบดว้ย 

1.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทวัไป เช่น ชือ นามสกลุ หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สญัชาติ เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้ 

จาํนวนหุน้ ภาพถา่ย ภาพเคลือนไหวจากการบนัทึกวีดีโอภายในงาน รวมทงัขอ้มลูสขุภาพ ประวตักิารเดินทาง ขอ้มลูทเีกียวขอ้งกบั

สขุภาพ เพอืประโยชนด์า้นการสาธารณสขุ และการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นตน้ 

1.2 ขอ้มลูเพอืการตดิต่อ เช่น ทอียู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้ 

หมายเหต ุ : สาํหรบัเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะทีผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะนาํส่ง

ใหแ้ก่บรษิัทฯ ซงึอาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เชน่ เชือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อนัเป็นขอ้มลูทีไม่จาํเป็นสาํหรบัการ

ประชมุผูถ้ือหุน้ บรษิัทฯ จึงขอเรียนใหท้ราบว่าบรษิัทฯ ไม่มีเจตนาทีจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวดงักล่าวแต่อย่างใด 

ดงันนั ก่อนผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะจะนาํส่งเอกสารใหแ้ก่บรษิัทสามารถขีดฆ่า หรือทาํใหม้องไม่เห็นขอ้มลูนนั เพือปกปิด

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีมคีวามอ่อนไหว ทงัน ีในกรณีทีผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดป้กปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีมคีวามอ่อนไหว

ดงักล่าว บรษิัทฯ สงวนสิทธิทจีะดาํเนินการปกปิดขอ้มลูส่วนบคุคลทีมีความอ่อนไหวนนับนเอกสารทีไดร้บั โดยไม่ถือว่าบรษัิทฯ ได้

เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลทีมคีวามอ่อนไหว 

 

2. วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

บรษิัทฯ จาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมใชง้าน และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ  

เพือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปน ี

2.1 เพือประโยชนใ์นการเรียก จดัใหม้ี และดาํเนินการประชมุผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

รวมถงึ กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑท์ีราชการกาํหนดเกียวกับการจดัประชมุ 

2.2 เพือจดัส่งเล่มรายงานประจาํปี และ/หรือ จดัทาํรายงานการประชมุใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

2.3 เพือประโยชนใ์นการลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ การนบัองคป์ระชมุ การออกเสียง ลงคะแนนและการนบั

คะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.4 เพือใชส้าํหรบัคดักรองผูม้ีความเสียงในการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพือประโยชน์

ดา้นการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่ออนัตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการจดัประชุมตามทีราชการกาํหนด 
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3. บุคคลทบีริษทัฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ถือหุน้ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะต่อบคุคลหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปน ี

3.1 ทปีรกึษา หรือ ผูใ้หบ้รกิาร ทบีรษิัทว่าจา้งใหด้าํเนินการจดัการประชมุและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ 

และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ 

3.2 หน่วยงานของรฐัหรือหนว่ยงานกาํกบัดแูล เพอืปฏบิตัิหนา้ทีตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบับรษิัท เช่น กรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3.3 หน่วยงานของรฐัทเีกยีวขอ้งกบัการสาธารณสขุและป้องกนัโรคติดต่อ ในกรณีมคีวามจาํเป็นเกียวกบัสขุภาพ เช่น กรม

ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ หรือหน่วยงานอนืทเีกียวขอ้ง 

3.4 เว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพือเผยแพรภ่าพถ่าย และ/หรือ ภาพวิดทีศันจ์ากการประชมุผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อ

หุน้ 

 

4. สิทธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซงึรวมถึงสิทธิใน

การถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบคุคลทีเกียวกบัตนหรือขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึงขอ้มลูส่วน

บคุคลทีตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงับคุคลอืนตามทีกฎหมายกาํหนด สิทธิในการคดัคา้น

การเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลทีเกียวกบัตน สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลหรือทาํใหเ้ป็นขอ้มลูที

ไม่สามารถระบตุวับคุคลทีเป็นเจา้ของขอ้มลูได ้ สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหด้าํเนินการใหข้อ้มลู

ส่วนบุคคลนนัถกูตอ้งเป็นปัจจบุนัสมบูรณแ์ละไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และสิทธิรอ้งเรียนในกรณีทีผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบคุคล

หรือผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทงันี เป็นไปตามทกีฎหมายทเีกียวขอ้งกาํหนด 

 

5. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด และ/หรอื ตามความ

จาํเป็นเพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2 

 

6. ชอ่งทางการติดต่อ 

ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท : 

บรษิัท อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 393 อาคาร ดี.เค.เจ ชนั 5 ถนนสคุนธสวสัด ิแขวงลาดพรา้ว 

เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท ์: 02 553 0755-6 ต่อ 521 

อีเมล : icn_companysecretary@icn.co.th 
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แผนทสีถานทจีัดการประชุม 

 

 

 
 
 

บริษัท อินฟอรเ์มชัน แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) 

อาคาร ดี.เค.เจ ชนั M เลขที 393 ถนนสคุนธสวสัดิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพ 10230 

TEL. 02 553 0755  FAX. 02 553 0757 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 10 



สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ี: ฝ่ายเลขานุการบรษิทั
บรษิทั อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวริค์ส จาํกดั (มหาชน)

เลขท ี393 อาคาร ด.ีเค.เจ. ชนั 5 ถนนสุคนธสวสัดิ
แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศพัท ์02-553-0755-6 ต่อ 521 โทรสาร 02-553-0757


