รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 01/2562
บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 01/2562 บริ ษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ
ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 สานักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ 10220
กรรมการที่เข้ าประชุม
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5.

นายกัมปนาท
นายศักดิ์บวร
นายเมธา
นายอัครวัฒน์
นายวิเชียร

โลหเจริญวนิช
พุกกะณะสุต
โชติอภิสิทธิ์กลุ
อัครสุวรรณชัย
เจียกเจิม

ประธานคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาววรางคณา เตไชยา

เลขานุการบริษัท

นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช ประธานคณะกรรมการทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับกรรมการและผู้เข้ าร่ วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 01/2562
ในวันนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะรวม 12 ราย นับจานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 366,800,000 หุ้น (สามร้ อย
หกสิบหกล้ านแปดแสนหุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 88.60 ของหุ้นทังหมด
้
ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอเปิ ดประชุม วิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 01/2562
เริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ก่ อนการแปรสภาพบริ ษัทจากัดเป็ นบริษัท
มหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ก่อนการแปร
สภาพบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้ บันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งบริ ษัทได้ แนบสาเนา
รายงานการประชุมพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ก่อนการแปรสภาพบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชน
จากัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท

ประธานฯมอบหมายให้ นางสาววรางคณา เตไชยา เลขานุการบริ ษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทมีความประสงค์
จะดาเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป บริ ษัทจะต้ องเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติเห็นชอบเพื่อให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก้ ไขข้ อบังคับข้ อที่ 11 ดังนี ้
ข้ อความเดิม

แก้ ไขเป็ น

ข้ อ 11. หุ้นของบริ ษัทย่อมโอนกันได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจากัด
และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจานวน
รวมกั น ไม่ เ กิ น กว่ า ร้ อยละสี่ สิ บ เก้ า (49) ของจ านวนหุ้ นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุ้นเพื่อรั กษาสิทธิ และผลประโยชน์ ที่ บริ ษั ทจะพึง ได้ รั บ ตาม
กฎหมายหรื อเพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคน
ต่างด้ าวตามที่กล่าวข้ างต้ น

ข้ อ 11. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจากัด
และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจานวน
รวมกั น ไม่ เ กิ น กว่ า ร้ อยละสี่ สิ บ เก้ า (49) ของจ านวนหุ้ น ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุ้นเพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้ าว
ตามที่กล่าวข้ างต้ น

เพื่อให้ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับของบริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิ ด้วยดี จึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบอานาจแก่กรรมการ
ผู้จัดการสามารถพิจารณาแก้ ไข ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงถ้ อยคาในร่ างข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าวตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ตามคาแนะนาของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์
อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 31 กาหนดว่า บริษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มติท่ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ ยกเลิกข้ อบังคับ ข้ อ 11 และให้ ใช้ ข้อความใหม่ตามที่ได้ เสนอในที่ประชุม และมอบอานาจให้
กรรมการผู้จดั การมีอานาจในการจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ อานาจในการแก้ ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้ อยคาในร่ าง
ข้ อบังคับของบริ ษัทดังกล่าวตามความจาเป็ นและเหมาะสม ตามคาแนะนาของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์ ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์รวมจานวน 366,800,000 เสียง (สามร้ อยหกสิบหกล้ านแปดแสนเสียง) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีการเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ______________________________ ประธานที่ประชุม/
(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช) ประธานกรรมการบริษัท

