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ทะเบียนเลขที่ 0107560000184 

 
       วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

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

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

ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. (เริ่ม
ลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ หอ้งคริสตลั บอลรูม 1 ชัน้ 2 อาคารอี คริสตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์เลขที่ 1420/1 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมประจ าปี 2561 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 

18  เมษายน 2560 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2560 

โดยไดจ้ดัท ารายงานการประชมุมาเพื่อใหพ้ิจารณา 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซึ่ง

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

การลงมติ วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 

2560 ซึง่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน 

และการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 รายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 “ รายงานประจ าปี 
2560 ของบรษัิทฯ “ 

การลงมติ วาระนีไ้มต่อ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึง่ก าหนดให้
บริษัทฯ ตอ้งจัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีแลว้และเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปี
ของบริษัทฯ สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามจากนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4958 ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ซึง่สงักดับรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณางบการเงินประจ าปี สิน้สดุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ที่ผา่นการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดย
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในปี 2560 ที่ผา่นมา สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 
ขอ้มลูงบการเงินเปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษัิทฯ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงิน 

2560 2559 

สนิทรพัยร์วม 971.26 480.00 

หนีส้นิรวม 474.92 314.89 

รายไดร้วม 958.52 570.96 

ก าไรสทุธิ 66.18 27.11 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.20 0.12 

 
โดยรายละเอียดงบการเงินปราฏในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นีแ้ลว้ ตามเอกสารแนบ 2   
 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิ และการจ่ายปันผลประจ าปี 2560  
วาระท่ี 4.1 พิจารณาเสนออนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 บรษัิทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ซึ่งส  ารองตามกฎหมายดงักลา่ว ไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีการจดัสรรเงินก าไรสทุธิ
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เป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 3.35 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5.05 ของก าไรสทุธิประจ าปี ภายหลงั
จดัสรรแลว้ ทนุส ารองจะเป็นจ านวนทัง้สิน้ 6.00 ลา้นบาท และก าไรสว่นท่ีเหลอื บรษัิทฯ จะจดัเป็นก าไรสะสมที่ยงั
ไมไ่ดจ้ดัสรรตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4.2 พิจารณาเสนออนมุตัิจ่ายเงินปันผล 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลงัการหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกตา่งไปจากนโยบายที่ก าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่
กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการ
และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ  บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผล
ประกอบการในปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา 0.09 บาท ( เกา้สตางค)์ ตอ่หุน้ มีมลูคา่รวมทัง้สิน้ 40.50 ลา้นบาท 
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 64.46 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายในปี 
2560 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และ

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
วาระท่ี 5.1 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ที่ 18 ที่

ไดจ้ดทะเบียนเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดว่ากรรมการ
จะตอ้งลาออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม โดยอตัรากรรมการที่จะตอ้งลาออกจากต าแหน่งในปี
แรก ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ซึง่กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้คือ  

  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นางสาวประภารตัน ์ตงัควฒันา รองประธานกรรมการบรษัิท 

2. นายมนชยั  มณีไพโรจน ์ กรรมการ 

3. นายชนะชยั กลุนพฤกษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ  คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีเห็นสมควร

ใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการดงักลา่วขา้งตน้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ตอ้ง
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ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  กลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยรายละเอียดผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือแตล่ะทา่น
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 อนึ่ง บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้
รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 3 มกราคม – 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบั
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5.2 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ที่ 33 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการของบรษัิทมีสทิธิไดร้บั

ค่าตอบแทนในการปฎิบัติหนา้ที่จากบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และโบนสั 
ประธานกรรมการบริษัทไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2561 เปรยีบเทียบกบัปี 2560 เป็นดงันี ้

               

ต าแหนง่ 
คา่เบีย้ประชมุ (บาท) / ครัง้ 

ปี 2561 ปี 2560 
ประธานกรรมการบรษัิท 20,000.00 20,000.00 

กรรมการบรษัิท 10,000.00 10,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.00 10,000.00 
กรรมการตรวจสอบ 5,000.00 5,000.00 
 

ต าแหนง่ 
คา่ตอบแทนรายเดือน 

ปี 2561 ปี 2560 
กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร
คา่โทรศพัทแ์ละคา่เดินทางตามจรงิ 

80,000.00 80,000.00 

 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทฯ  คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ

ประธานกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุ 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียน
ของผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
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ของบริษัทฯ มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฎิบตัิหนา้ที่จาก
การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที่ 4 ติดต่อกนั 
เนื่องจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น 1 ใน 4 ของบริษัทชัน้น าที่ใหบ้ริการการสอบบญัชีในระดบัสากล มี
ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบ
บญัชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไมม่ีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สยีใด ๆ กบับรษัิทฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้
ใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2561 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
รายชื่อผู้สอบบัญชี        ผู้สอบบัญชี          จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
              รับอนุญาตเลขที่      งบการเงนิของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
1. นายกฤษดา เลศิวนา       4958    3 
2. นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม       6011    - 
3. นางสาวมณี รตันบรรณกิจ       5313    - 
โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ 
 

รายการ ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

คา่สอบบญัชี 1.52 ลา้นบาท  1.52 ลา้นบาท 

 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 7  อื่นๆ (ถา้มี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 20 

มีนาคม 2561 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 โดยวิธี Record Date จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ใน
วนัที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคริสตลั บอลรูม 1 ชัน้ 2 อาคาร อี คริสตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์เลขที่ 
1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียน
เพื่อเขา้รว่มประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 
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ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาประชุมดว้ยตนเองไดโ้ปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุครัง้นีโ้ดยเลอืกแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 8  หรอืทา่นผูถื้อหุน้สามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบ
ทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจน) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้
ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก 
http://www.icn.co.th/นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้ โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึง่ตามที่
ระบุไวเ้ท่านัน้ หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้โดยขอ้มลูของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9  ซึ่งแนบมากบัหนงัสอืเชิญ
ประชุมในครัง้นี ้ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
มายงับริษัทภายในวนัที่ 18 เมษายน 2561 โดยส่งมาที่ส  านกังานเลขานุการบริษัท บริษัท อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์
คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชัน้ 5 ถนนสคุนธสวสัดิ ์แขวงลาดพรา้ว เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230  

 
จึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
      (นายมนชยั  มณีไพโรจน)์ 
      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ -    ผูถื้อหุน้สามารถเรยีกดหูนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  และเอกสารประกอบการ  
       ประชมุในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2561 ที่   http://www.icn.co.th 
       “หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้”และสามารถสง่ค าถามเก่ียวกบั  
       ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ลว่งหนา้ที่เว็บไซตข์า้งตน้ 

- ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบหนงัสอื โปรดอีเมลโดย
แจง้ช่ือ นามสกลุและที่อยูจ่ดัสง่มาที่ icn_companysecretary@icn.co.th หรอืกรอกรายละเอยีด
ในแบบฟอรม์ซึง่ไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 แลว้
สง่ทางโทรสาร (FAX) ไปท่ีหมายเลข 02-553-0757 

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

