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ทะเบียนเลขที่ 0107560000184 

 
       วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 

 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

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

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

ใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพธุที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 
น.) ณ หอ้งบอลรูม ฟอรเ์ย ่ชัน้ 2 โรงแรมเจา้พระยาปารค์ (กรุงเทพฯ) เลขที่ 247 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุประจ าปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 23 

สิงหาคม 2562 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยได้

จดัท ารายงานการประชมุมาเพื่อใหพ้ิจารณา 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

การลงมติ วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ซึง่

ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 “ รายงานประจ าปี 2562 ของ
บรษัิท “ 

การลงมติ วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึ่งก าหนดใหบ้รษัิท 

ตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และ
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของ
บริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามจากนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตเลขที่ 4958 ผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งสงักดับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณางบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษัิท และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบรษัิท ในปี 2562 ที่ผา่นมา สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

ขอ้มลูงบการเงินเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษัิท 
                                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2562 2562 2561 
สนิทรพัยร์วม 1,207.11 1,177.53 854.18 
หนีส้นิรวม 634.00 626.13 335.13 
รายไดร้วม 1,201.27 1,141.75 1,017.95 
ก าไรสทุธิ 94.29 93.04 85.71 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.21 0.21 0.19 

 
โดยรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ

ในครัง้นีแ้ลว้ ตามเอกสารแนบ 2   
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 4.1 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งส  ารองตาม
กฎหมายดงักลา่วไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ดงันัน้ บริษัทจึงมีการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นส ารองตามกฎหมาย
เป็นจ านวน 4,700,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5.05 ของก าไรสทุธิประจ าปี (ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท) 
ภายหลงัจดัสรรแลว้ ทนุส ารองจะเป็นจ านวนทัง้สิน้ 15,000,000 บาท และก าไรสว่นท่ีเหลอื บรษัิทจะจดัเป็นก าไรสะสมที่
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพ
คลอ่งทางการเงิน และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบรหิารกิจการและการขยายธุรกิจของบรษัิท รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ บรษัิทไดพ้ิจารณาจ่ายเพิ่มเงินปันผลจากผลการประกอบการของบรษัิทในปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 
0.10 บาท (สบิสตางค)์ ตอ่หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 45,000,000 บาท (สีส่บิหา้ลา้นบาท) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิ
ไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 5 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจยงัมีความไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัการพิจารณาอนมุตัิของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  

ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาล จากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กนัยายน 2562 ในอตัรา 0.05 บาท (หา้สตางค)์ ต่อหุน้ รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 22,500,000 บาท (ยี่สิบสองลา้นหา้แสนบาท) โดยก าหนดจ่ายในวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 ดงันัน้จากผลการ
ด าเนินงานในปี 2562 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.15 บาท (สิบหา้สตางค)์ ต่อหุน้ รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 67,500,000 บาท (หกสิบเจ็ดลา้นหา้แสนบาท) เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 76.41 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัภาษี
เงินไดน้ิติบคุคลและจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2562 ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท 

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

ทะเบียนเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดวา่กรรมการจะตอ้งลาออก
จากต าแหนง่อยา่งนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม โดยอตัรากรรมการท่ีจะตอ้งลาออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงั
จากจดทะเบียนบรษัิท ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ  ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหนง่ ซึง่กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้คือ  

  

          รายชื่อกรรมการ                             ต าแหน่ง 

1. นายพีระ เลาหสมบรูณ ์ กรรมการบรษัิท 

2. นายชนะชยั กลุนพฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นางสาวภทัรน์รนิทร ์มลวิลัย ์ กรรมการบรษัิท 

 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิท ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเห็นสมควรใหน้ าเสนอ

ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ  กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกครัง้วาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร
แนบ 3 อนึง่ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้า่นกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่มีคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ส าหรบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
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อิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลที่ไดถู้กเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและรายช่ือ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอ
ช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 33 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการของบรษัิท มีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทน

ในการปฏิบตัิหนา้ที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และโบนสั ประธานกรรมการบรษัิท
ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 
2562 เป็นดงันี ้

 

ต าแหนง่ 
                 คา่เบีย้ประชมุ / ครัง้ (บาท) 

                ปี 2563 ปี 2562 
ประธานกรรมการบรษัิท      20,000.00        20,000.00 
กรรมการบรษัิท      10,000.00        10,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ       20,000.00        20,000.00 
กรรมการตรวจสอบ        10,000.00          10,000.00 

ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ                ไมม่ี                  ไมม่ี 
 

                         ต าแหนง่ 
                 คา่ตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ปี 2563 ปี 2562 
กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการบรหิาร 
คา่โทรศพัทแ์ละคา่เดินทางตามจรงิ 

             80,000.00          80,000.00 

ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ            ไมม่ี                 ไมม่ี 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบรษัิท ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตาม

รายละเอียดขา้งตน้ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชมุ 
 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง

ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิท เป็นประจ า
ทกุปี 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบ
บญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผูส้อบบญัชีเนื่องจากเมื่อไดพ้ิจารณา
เปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีจากบริษัทอื่นแลว้เห็นว่า บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง และยังเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ใหต้รวจสอบงบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยไ์ด ้โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

ทัง้นี ้บรษัิทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นได้
เสยีใด ๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
รายชื่อผู้สอบบัญชี        ผู้สอบบัญชี          จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
              รับอนุญาตเลขที่      งบการเงนิของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
1. นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั             9169                                        - 
2. นางสาวอรสิา ชมวิสตูร        9393                           - 
3. นายสวุฒัน ์มณีกนกสกลุ        8134                                        - 
โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 

 
                        คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ้นหลงั 2 ปี 

รายการ ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 

คา่สอบบญัชี        1,240,000 บาท  1,800,000 บาท 1,520,000 บาท 

หมายเหต:ุ คา่บรกิารอื่น ๆ  - ไมม่ี – 
 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั 
 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
 
ทัง้นี ้บรษัิทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563

และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธี Record 
Date จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม ฟอรเ์ย ่ชัน้ 2 โรงแรมเจา้พระยาปารค์ (กรุงเทพฯ) เลขที่ 247 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยบรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 
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ในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถมาประชมุดว้ยตนเองไดโ้ปรดแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน
การประชุมครัง้นีโ้ดยเลือกแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 8  หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบ
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สั
โตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดจ้าก http://www.icn.co.th/นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูผู้
ถือหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้ โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบรษัิท เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 9  ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากทา่นโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับรษัิทภายในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 โดยสง่มาที่ 

ส านกังานเลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชัน้ 5 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลาดพรา้ว  
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230  

 
จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
      (นายมนชยั  มณีไพโรจน)์ 
      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
 

หมายเหต:ุ -    ผูถื้อหุน้สามารถเรยีกดหูนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  และเอกสารประกอบการ  
       ประชมุในเว็บไซตข์องบรษัิท ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 20 มีนาคม 2563 ที่   http://www.icn.co.th 
       “หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้”และสามารถสง่ค าถามเก่ียวกบั  
       ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ลว่งหนา้ที่เว็บไซตข์า้งตน้ 

- ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ โปรดอีเมลโดยแจง้ช่ือ 
นามสกลุและที่อยูจ่ดัสง่มาที่ icn_companysecretary@icn.co.th หรอืกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ซึ่ง
ไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 แลว้สง่ทางโทรสาร (FAX) ไป
ที่หมายเลข 02-553-0757 

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

