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ทะเบียนเลขที่ 0107560000184 

 
       วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมวินิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) 

  
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติ

ให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 
น.) ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3 และ 4 ชัน้ 2 อาคารอี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่  26 

เมษายน 2561 
วตัถุประสงค์และเหตผุล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้

จดัท ารายงานการประชมุมาเพื่อให้พิจารณา 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

การลงมติ วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2561 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ซึ่ง

ปรากฎในรายงานประจ าปี 2561 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2561 รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 “ รายงานประจ าปี 2561 ของ
บริษัท “ 

การลงมติ วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึง่ก าหนดให้บริษัท 

ต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วและ
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของ
บริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายกฤษดา เลิศวนา ผู้ สอบบัญชี รับ
อนญุาตเลขที่ 4958 ผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึ่งสงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ที่ผา่นมา สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

ข้อมลูงบการเงินเปรียบเทยีบ (บางสว่น) ของบริษัท 

                                                หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงิน 

2561 2560 

สนิทรัพย์รวม 854.18 971.26 

หนีส้นิรวม 335.13 474.92 

รายได้รวม 1,017.95 958.52 

ก าไรสทุธิ 85.71 66.18 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.19 0.20 

 
โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ

ในครัง้นีแ้ล้ว ตามเอกสารแนบ 2   
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2561  
วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งส ารองตาม
กฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้ บริษัทจึงมีการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมาย
เป็นจ านวน 4,300,000 บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของก าไรสทุธิประจ าปี ภายหลงัจดัสรรแล้ว ทนุส ารองจะเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 10,300,000 บาท และก าไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพ
คลอ่งทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้พิจารณาจ่ายเพิ่มเงินปันผลจากผลการประกอบการของบริษัทในปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 
0.09 บาท (เก้าสตางค์) ตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 40,500,000 บาท (สีส่ิบล้านห้าแสนบาท) โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่
มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 7 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจยงัมีความไมแ่น่นอนขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนมุตัิของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562  

ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กนัยายน 2561 ในอตัรา 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 22,500,000 บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาท) โดยก าหนดจ่ายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดงันัน้จากผลการ
ด าเนินงานในปี 2561 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค์) ตอ่หุ้น รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 63,000,000 บาท (หกสิบสามล้านบาท) เป็นสดัสว่นร้อยละ 77.38 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลและจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
วตัถุประสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 18 ที่ได้จด

ทะเบียนเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดวา่กรรมการจะต้องลาออก
จากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม โดยอตัรากรรมการท่ีจะต้องลาออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงั
จากจดทะเบียนบริษัท ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก ซึง่กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้คือ  

  

          รายชื่อกรรมการ                             ต าแหน่ง 

1. นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายรณภมูิ รุ่งเรืองผล กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายอนวุตัิร์ เหลอืงทวีกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเห็นสมควรให้น าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการดงักลา่วข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ  กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้วาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ ได้รับการเสนอช่ือแต่ละทา่นปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 อนึง่ บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่มีคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ส าหรับบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
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อิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้ถูกเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายช่ือ
บคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ปรากฎวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 33 ซึง่ก าหนดให้กรรมการของบริษัท มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทน

ในการปฏิบตัิหน้าที่จากบริษัท ซึ่งคา่ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และโบนสั ประธานกรรมการบริษัท
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 
2561 เป็นดงันี ้

 

ต าแหนง่ 
                 คา่เบีย้ประชมุ / ครัง้ (บาท) 

                ปี 2562 ปี 2561 
ประธานกรรมการบริษัท      20,000.00        20,000.00 
กรรมการบริษัท      10,000.00        10,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ       20,000.00        10,000.00 
กรรมการตรวจสอบ        10,000.00          5,000.00 

ผลประโยชน์อืน่ ๆ                ไมม่ี                  ไมม่ี 
 

                         ต าแหนง่ 
                 คา่ตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ปี 2562 ปี 2561 
กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการบริหาร 
คา่โทรศพัท์และคา่เดินทางตามจริง 

             80,000.00          80,000.00 

ผลประโยชน์อืน่ ๆ            ไมม่ี                 ไมม่ี 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตาม

รายละเอียดข้างต้น 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุ 
 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง

ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท นอกจากนี ้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียนของผู้สอบบญัชี หาก
ผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบปี
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บญัชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักัดส านกังานสอบบญัชีเดียวกับผู้ สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฎิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี ได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอยา่งน้อยห้ารอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที่ 5 ติดต่อกนั เนื่องจาก 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น 1 ใน 4 ของบริษัทชัน้น าที่ให้บริการการสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเช่ียวชาญใน
การสอบบญัชีที่เหมาะสมรวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้
เสยีใด ๆ กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
รายชื่อผู้สอบบัญชี        ผู้สอบบัญชี          จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
              รับอนุญาตเลขที่      งบการเงนิของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
1. นายกฤษดา เลศิวนา       4958    4 
2. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม       6011    - 
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ       5313    - 
โดยก าหนดให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

 

รายการ ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

คา่สอบบญัชี        1.80 ล้านบาท  1.52 ล้านบาท 

 
การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี Record 
Date จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3 และ 4 ชัน้ 2 อาคาร อี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

ในกรณีที่ท่านไมส่ามารถมาประชมุด้วยตนเองได้โปรดแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนใน
การประชุมครัง้นีโ้ดยเลอืกแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 8  หรือท่านผู้ ถือหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไป) หรือแบบ ข. (แบบ
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ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้คสั
โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก http://www.icn.co.th/นกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูผู้
ถือหุ้น/การประชุมผู้ ถือหุ้น โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ หรือท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ โดยข้อมลูของกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 9  ซึง่แนบมากบัหนงัสอืเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที่ 16 เมษายน 2562 โดยสง่มาที่ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชัน้ 5 ถนนสคุนธสวสัดิ์ 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  

 
จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
      (นายมนชยั  มณีไพโรจน์) 
      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 

หมายเหต:ุ -    ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดหูนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  และเอกสารประกอบการ  
       ประชมุในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2562 ที่   http://www.icn.co.th 
       “หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูผู้ ถือหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้น”และสามารถสง่ค าถามเก่ียวกบั  
       ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ลว่งหน้าที่เว็บไซต์ข้างต้น 

- ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบหนงัสือ โปรดอีเมลโดยแจ้งช่ือ 
นามสกลุและที่อยูจ่ดัสง่มาที่ icn_companysecretary@icn.co.th หรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่ง
ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 แล้วสง่ทางโทรสาร (FAX) ไป
ที่หมายเลข 02-553-0757 

http://www.icn.co.th/
http://www.icn.co.th/
mailto:icn_companysecretary@icn.co.th%20หรือ

