
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

งดแจกของท่ีระลึก

บริษัทยังคงจัดอาหารวางรับรองผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม

ณ หองประชุมใหญช้ัน 2
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขท่ี 165/37-39
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220



 

หนา้ 2 จาก 32 

 

(เว้นไว้โดยตั้งใจ) 
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ที่. INSET 012/2563 

 
วันท่ี  3  เมษายน  2563 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท  อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 (ประกอบพิจารณา 
      ระเบียบวาระที่ 1) 

 2. รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) พร้อมงบการเงินบริษัทซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชภีายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 
(ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที ่2 และ 3) 

 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษทั รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค สามารถดาวนโ์หลดทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

 6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบยีนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนน
และการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

 7.  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2563 

 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำป ี2562 ในรูปแบบหนังสือ 
 11. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
  

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ในวันพุธที่  22  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น.  ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ 
เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10220 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2562  นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ (www.infraset.co.th)  แล้ว  ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่
ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่1 ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  
 

  คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

http://www.infraset.co.th/
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2562  
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่2 ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอ้ยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจำปี 2562 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่2 ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี  2562 
ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจ 
ภายหลังการหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้น
ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้น
สามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี ผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลง
โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 
 

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า 
(5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด
ดังนี ้
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(1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรบัผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 
0.035 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 19,600,000 บาท และสำหรับผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 
ถึง ธันวาคม 2562 ขอเสนอจ่ายเพิ่มเติมหุ้นละ 0.115 บาท เป็นเงิน 64,400,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ง
ปี 2562 จำนวน 84,000,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.93 ของกำไรสุทธิประจำปี 
2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

(2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจำนวน 1,162,856.69 บาท สำหรับ
ผลการดำเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562  
 

(3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันท่ี 30 เมษายน 2563 (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) 
ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น   ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่ง
ได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน 
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง  
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีดังต่อไปนี ้

 

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท กรณีที่พิจารณากรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนด
แล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาแล้วเห็น
ควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง (1) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ (2) นางสาวลลิตา หงษ์
รัตนวงศ์ และ (3) นายเกษม  เตไชยา ซึ่งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่งสำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดเพื่อพิจารณาที่
ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ) 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่งท่ีออกตามวาระ 

1. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 
 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายเกษม  เตไชยา กรรมการบริษัท 
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ทังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น  บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด 
 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม นอกจากน้ีกรรมการบริษัทมี
สิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของกรรมการที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที ่จะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื ่อพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 

 

 1.  ค่าตอบแทนรายเดือน  
                  หน่วย : บาท/เดือน 

ตำแหน่ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

ประธานกรรมการ 8,000 8,000 

กรรมการ 8,000 8,000 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 2.  เบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 
                    หน่วย : บาท/ครั้ง 

 
คณะกรรมการ 

ตำแหน่งประธาน ตำแหน่งกรรมการ 

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 

คณะกรรมการบริษัท 15,000 15,000 12,000 12,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 12,000 12,000 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 12,000 12,000 

  
 

 3. ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะ
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

 

 4. ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน  : -ไม่มี- 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 
39 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัตแิละ
คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ
ก่อนท่ีจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และกำหนดค่าสอบบญัชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งผูส้อบ
บัญชีจาก บริษัท เอเอสเอ็น ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 
1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 1. นายอธิพงศ์       อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 หรือ 
 2. นายวิชัย           รุจิตานนท ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 หรือ 
 3. นายเสถียร        วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 หรือ 
 4. นางสาวกุลธิดา   ภาสุรกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946 หรือ 
 5. นายยุทธพงษ์     เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 หรือ 
 6. นางสาวกนิษฐา   ศิริพัฒนสมชาย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10837 
 

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบัญชีท้ัง 6 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มคีวามสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สยี กับบริษทั บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกลา่ว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท รวมถึงผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไมม่ีผูส้อบบัญชีท่านใดที่
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
 

 คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน จะต้องได้รับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึง
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 71/2561 เรื่องรายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือช้ีชวน 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้  
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม) จำนวนเงิน 

โดยประมาณ 
ตามแผนการใช้เงิน 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ  

1)   เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย     

1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลง       
ใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

200.00 ภายในปี 2563 

1.2)  โครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi 
 (โครงการ Google Station) 

150.00 ภายในปี 2563 

2)   เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 24.63 ภายในปี 2563 
รวม 374.63  

 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก Google มีแนวโน้มที่จะยกเลิก โครงการ Google Station ทั่วโลกรวมถงึ
ประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรนำเงินทุนจาก โครงการ Google Station มาใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแทน  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทคงเหลือเงินท่ีได้จากการเพิม่ทุนเพื่อใช้ในโครงการ Google Station จำนวน 
148.64 ล้านบาท ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์
การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 348.64 ล้านบาท เป็นดังนี้ 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงนิ (ใหม)่ จำนวนเงินโดยประมาณ 

ตามแผนการใช้เงิน 
ระยะเวลาที่ใช้เงิน

โดยประมาณ 
1)   เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย 

  

       1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลง       
               ใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 

200.00 ภายในปี 2563 

       1.2) โครงการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจ 
             โทรคมนาคมในอนาคต 

148.64 ภายในปี 2563 

รวม 348.64  
 

บริษัทคาดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหรือต่อ
ประมาณการใด ๆ ท่ีได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีน้ี 
 

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ช้ัน 2 สำนักงานเลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   โดยกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ในวันท่ี 9 มีนาคม 2563 (Record Date) 

 

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อสรุปเห็น
ควรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ 
โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 4) 

 

อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้มีแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2563 ดังรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 7) 

 

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังรายละเอียดที่
ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบ
กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.infraset.co.th โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้
เท่านั้น 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน   เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
   
       
            (นายกัมปนาท   โลหเจริญวนิช) 
                                                 ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 
 

http://www.infraset.co.th/
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สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจำปี 2563 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2562 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 01/2562 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 สำนักงานเลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ 10220 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช  ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
2. นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต  กรรมการ  
3. นายเมธา  โชติอภิสิทธ์ิกุล  กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย  กรรมการ 
5. นายวิเชียร  เจียกเจิม   กรรมการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววรางคณา   เตไชยา    เลขานุการบริษัท  

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 01/2562  

ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะรวม 13 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 370,800,000 หุ้น 
(สามร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 89.57 ของหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 01/2562 

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ก่อนการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัท
มหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562   

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ก่อนการ
แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ได้บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทได้แนบสำเนา
รายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ก่อนการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็น
บริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่1 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท 

ประธานฯมอบหมายให้ นางสาววรางคณา เตไชยา เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความ
ประสงค์จะดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป บริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 11 ดังนี ้
 

ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด 
และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวน
รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นเพื่อ
รักษาสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรอื
เพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวตามที่
กล่าวข้างต้น 

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด 
และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวน
รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นเพื่อ
รักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวตามที่กล่าว
ข้างต้น 

เพื ่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทได้รับการอนุมัติด้วยดี จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแก่
กรรมการผู้จัดการสามารถพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในร่างข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวตามความจำเป็นและ
เหมาะสม ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์ 

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 11 และให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่ได้เสนอในที่ประชุม และมอบ
อำนาจให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ถ้อยคำในร่างข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนและตลาด
หลักทรัพย์  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รวมจำนวน 366,800,000 เสียง (สามร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนเสียง) คิดเป็นร้อยละ 100 
ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.   
         
    
  
      ลงช่ือ______________________________ ประธานท่ีประชุม/ 
                                                    (นายกัมปนาท   โลหเจริญวนิช)     ประธานกรรมการบริษัท 
 
 



 

หนา้ 12 จาก 32 

 

  
 

  ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

ชื่อ/สกลุ : นายศรณัย์   สุภัคศรณัย ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ / 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 46  ปี 
จำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ ( 31 ธ.ค. 62 ) : 2,720,000  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  
   

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาโท   สาขา วิทยาศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์

- ปริญญาตรี สาขา การบญัชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  
ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลักสตูร Audit Committee Program (ACP รุ่นที ่25/2560) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่114/2558) 
  

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
    บมจ. อินฟราเซท  
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ   บมจ. สบายเทคโนโลย ี
2558 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ   บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
2558 – 2562 : กรรมการ    บจก. บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิเดช่ัน  
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ   บมจ. โรงพยาบาลราชธาน ี
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น    : จำนวน  4  แห่ง 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : จำนวน  1  แห่ง 
กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   : -ไม่มี- 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง    : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ / 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท   : 22 มิถุนายน 2561 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท   : 1 ปี 7 เดือน 
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2562    : 7/7 (กรรมการ) , 4/4 (กรรมการตรวจสอบ)   
  

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์    :   -ไม่มี- 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  :     ใช่ 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ  10 ปี ย้อนหลัง                   :   -ไม่มี 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วยลำดับที ่3 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

ชื่อ/สกลุ  : นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 42  ปี  
จำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ ( 31 ธ.ค. 62 ) : 1,500,000  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

- ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA 

- ปริญญาโท  Financial, Illinois Institute of Technology, USA 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ สาขาสารสนเทศทางการบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
หลักสตูร Director Certification Program (DCP รุ่นที ่233/2560) 

หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่130/2559) 

  

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. อินฟราเซท 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ ี
2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น    : จำนวน  3  แห่ง 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : จำนวน  1  แห่ง 
กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   : -ไม่มี- 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง    : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท   : 22 มิถุนายน 2561  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท   : 1 ปี 7 เดือน 
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2562    : 6/7 (กรรมการ) , 4/4 (กรรมการตรวจสอบ)  
  

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์    : -ไม่มี- 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :   ใช่ 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ  10 ปี ย้อนหลัง             : -ไม่มี 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 
 

ชื่อ/สกลุ  : นายเกษม   เตไชยา 
ตำแหน่ง : กรรมการ  
อายุ  : 44  ปี 
สัญชาติ : ไทย 
 

จำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ ( 31 ธ.ค. 62 ) : 1,500,000  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  

- ปริญญาโท Executive MBA  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IDO) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 152/2561) 
  

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินฟราเซท 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคเอส แอ๊ดไวเซอรี่  
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีดีวี เอสเตท 
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. ฟิลลปิ (ประเทศไทย)  
2555 - 2558 กรรมการผู้จดัการ บมจ. เออีซี  
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น    : จำนวน  3  แห่ง 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : จำนวน  2  แห่ง 
กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   : -ไม่มี- 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง    : กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท    : 15 มีนาคม 2562 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท    : 8 เดือน 
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2562    : 6/6 (กรรมการ)  
  

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์    : -ไม่มี- 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  :   ใช่ 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ  10 ปี ย้อนหลัง        : -ไม่มี- 
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คำนิยามกรรมการอิสระของบริษทั รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 
นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึง มีคุณสมบัติตามที่บริษัทได้
กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ดังน้ี 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง กล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

• ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษทัย่อย 

• ไม่มลีักษณะอื่นใดที่ทำให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
  

สิ่งทีส่่งมาด้วยลำดับที ่4 
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ชื่อ/นามสกุล:  นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 
ตำแหน่ง :  ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ :  69  ปี 
ที่อยู่ :  บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 
 
 
ชื่อ/นามสกุล:  นายศรัณย์   สุภัคศรัณย์ 
ตำแหน่ง :  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ :  46  ปี 
ที่อยู่ :  บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม:  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
       วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 
 
 
ชื่อ/นามสกุล:  นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
ตำแหน่ง :  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ :  42  ปี 
ที่อยู่ :  บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม:  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
       วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 
 
 
 
 
  

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (PROXY Form B.) 
(แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

(The form clearly specifies certain items and authority to be delegated to the Proxy) 
 

 เขยีน

ที_่_______________________________________ 

  Written at  

วนัที_่____เดอืน__________________ปี__________ 

Date  Month            Year 
 

1. ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัญาติ_________________________________________ 

I/We       Nationality 

อยู่บา้นเลขที ่____________ถนน________________________________ต าบล/แขวง_______________________________ 

Address           Road           Sub-District 

อ าเภอ/เขต ____________________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์_________ 

District            Province          Postal Code 
 

2.  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) /being a shareholder of Infraset Public Company Limited  

โดยถอืหุน้จานวนท ัง้สิ้นรวม____________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสยีง ดงันี้ 

holding the total amount of   shares  with the voting rights     votes as follows: 

 หุน้สามญั_____________________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสยีง ดงันี้ 

ordinary share    shares     with the voting rights     votes as follows: 

หุน้บุริมสทิธิ_____________________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสยีง ดงันี้ 

ordinary share    shares     with the voting rights      votes as follows: 
 

3.  ขอมอบฉนัทะให ้/Hereby appoint  

 (1) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ _______________ปี  

     Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________________ ต าบล/แขวง ___________________  

Address                                    Road             Sub-District  

อ าเภอ/เขต ___________________________ จงัหวดั _________________________ รหสัไปรษณีย ์____________หรือ  

District  Province           Zip Code 

 (2) ชื่อ ___________________________________________________________________ อายุ _______________ปี  

Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _____________________ ต าบล/แขวง _____________________________  

Address                              Road                                    Sub-District  

อ าเภอ/เขต ______________________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์__________หรือ  

District         Province               Zip Code 

  (3) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ ______________ปี  

      Name     Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง ___________________________  

Address                             Road                                      Sub-District  

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์_______ หรือ  

District      Province             Zip Code 

สิ่งทีส่่งมาด้วยลำดับที ่5 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty stamp 20฿ 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 

2563 ในวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ บริษทัอินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอนิทรา  

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  

Anyone of the above as my/ our proxy holder to attend and vote on my/ our behalf at the Annual General Shareholder’ s 

Meeting 2020 to be held on 22 April 2020 at 14. 00 hours at  Infraset Public Company Limited (Head Office) 165/37-39  

Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.  

 

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้  

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:  

 

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2562  

Agenda no. 1  To consider and certify minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholder no.1/2019  

held on 29 August 2019.   

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่2   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบริษทั ส าหรบัปี 2562 

 Agenda no. 2  To acknowledge the Company’s operating result for the year 2019. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

Agenda no. 3  To consider and approve the Company’s financial statements for the year 2019. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

 

 

 



 

หนา้ 19 จาก 32 

 

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 และรบัทราบการ

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 

Agenda no. 4  To consider and approve the appropriation of net profit as a legal reserve and dividend 

payment for the year 2019 and acknowledge interim dividend payment. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain. 

 

วาระที ่5   พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda no. 5  To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions 

 การแต่งตัง้กรรมการท ัง้ชดุ  

  Appoint all the nominated candidates as a whole  

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain. 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

Appoint an individual candidate  

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(1) ชื่อกรรมการ   นายเกษม     เตไชยา 

Name of Director  Mr. Kasem  Techaiya 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(2) ชื่อกรรมการ   นายศรณัย ์  สุภคัศรณัย ์

Name of Director  Mr. Saran  Supaksaran 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

 (3) ชื่อกรรมการ   นางสาวลลติา  หงษร์ตันวงศ ์

Name of Director  Miss Lalita  Hongratanawong 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 



 

หนา้ 20 จาก 32 

 

 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563 

Agenda no. 6 To consider the remunerations of the Company’s directors for the year 2020. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่7   พจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 

Agenda no. 7  To consider the appointment of the Company’s auditor and the determination of the auditor’s 

remuneration for the year 2020. 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve        Disapprove              Abstain 
 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัิการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่

ประชาชนท ัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

Agenda no.8  To consider and approve the changing the objective of the use of funds raised through the 

sale of newly issued shares under Initial Public Offering (IPO). 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve       Disapprove            Abstain 
 

วาระที ่9   พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

Agenda no. 9 Other business (if any).  

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

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

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve         Disapprove         Abstain 
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5.  ในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือ

เพิม่เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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.  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้  ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้  

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.  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมกีาร

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติ มขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  

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. 

กิจการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

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. 

 

ลงชื่อ……………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/ Proxy Grantor  

(…………….………………………………………………….)  

 

ลงชื่อ……………………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder  

(…………….………………………………………………….) 

 

หมายเหตุ  

Remarks  

1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลาย

คนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

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

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉันทะ 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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(เว้นไว้โดยตั้งใจ)  
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รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงประเบียนเข้าประชมุ 
1. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับใน ข้อ 31 ถึง 36 ในการดำเนินการประชุมสามัญคร้ังน้ี บริษัทได้แนบ

สำเนาข้อบังคับมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน ,บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม 
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องย่ืนเอกสารแสดงตัว

หรือใบมอบฉันทะ และเจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนในระบบ หลังจากน้ัน เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลง
มติต่อไป 

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จจะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะ
ให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง 

5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน 
- กรณีที ่ผู ้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู ้ถือหุ ้นที ่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตร

ข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหน่ึง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง และบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือ

ใบอนุญาตขับขี่ ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น ส่วนผู้รับมอบ
ฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย 

6. ในกรณีผูถ้ือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ  
1. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการตรวจสอบ  
3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์  กรรมการตรวจสอบ ท่านใดท่านหน่ึงก็ได ้

 

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote 

2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตร
ลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง  และประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ี
ประชุมทราบ 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้ าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่ประธาน
เสนอต่อที่ประชุม  

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย ทั้งน้ีได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงได้บันทึกคะแนน
เสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว 

3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสยีงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะ
ให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะ
ใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 

สิ่งทีส่่งมาด้วยลำดับที ่6 
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ผู้ถือหุ้น 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. 
- แสดงบัตรประชาชน 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน  
-  
 
 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

มาด้วยตนเอง
  

มอบฉันทะ มอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 
- หนังสือมอบฉันทะและอากรแสตมป ์
- สำเนาบัตรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล-รบัรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- บัตรประชาชนผูร้ับมอบ 
 
 

ตรวจเอกสาร 
- หนังสือมอบฉันทะและอากรแสตมป ์
- สำเนาบัตรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- บัตรประชาชนผูร้ับมอบ 
 
 

ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. 
- ตรวจเอกสารข้างต้น 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

เข้าห้องประชุม 
เวลา 14.00 น. 

เริ่มประชุมตามลำดับระเบียบวาระ 
 

บัตรลงคะแนน* 
          การลงคะแนนเสียง  - เกบ็บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณไีมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง  
                โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน 
                (ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไมไ่ดร้ับบัตรลงคะแนนและไม่ออกเสยีงอีก) 

* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านสง่บัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าท่ีด้วย เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนน
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
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สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินการประชุมสามัญ 
ผู้ประจำปีของบริษัทฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ ดังกล่าว และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุก
ท่านและเพ่ือให้เป็นคำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่11 กุมภาพันธ์ 2563 และแนวทางดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทฯจึงขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทุก
ท่านเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ 
 

1) เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ดังนั้น เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยท่านผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง ทั้งนี้  
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ มายังฝ่าย  เลขานุการบริษัท บริษัท อินฟราเซท 
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ภายในวันจันทร์ที่ 20 
เมษายน 2563 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง 
 

2) บริษัทฯ จะมีจุดการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรณีหากปรากฎว่ามีท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการดังต่อไปนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแยกท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นในบริเวณที่บริษัทฯ จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่อาจมีอาการต้องสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
จะถือว่าอาจเป็นอาการต้องสงสัย อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับ  
ที่ 3) พ.ศ. 2563 

 1.1) มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) 
 1.2)  ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
 1.3)  ผู้ที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง¹ และกลับถึงประเทศไทยยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 1.4) บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือ

แอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม 
 1.5)  ตลอดระยะเวลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นทั้งในส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่

ได้รับการคัดแยกหรือท่านผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี ้ 

▪ กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

▪ กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 

▪ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง 

▪ หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 

▪ หากมีไข้ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้นหรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งท่านผู้ถือหุ้นกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก 
หรือโรงพยาบาล ตามแต่กรณีบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับ
ความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 
¹ประเทศกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย 

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 (“ประกาศฯ”) ได้แก่ 1.) ญี่ปุ่น 2.) สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี 3.) สาธารณรัฐเกาหลี 4.) สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 5.) ไต้หวัน 6.) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 7.) สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 8.)สาธารณรัฐอิตาลี และ 9.) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทั้งนี้หากก่อนหรือ ณ วันประชุม กระทรวงสาธารณสุขมีการประกาศรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใต้ประกาศฯ เพิ่มเติม 
ให้หมายความรวมถึงประเทศหรือเขตการปกครองที่เพิ่มข้ึนนั้นด้วย  

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 
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    สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำป ี
 

                                           คณะกรรมการ 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 

ข้อ 16. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธาน
ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับข้อ 20 
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 
 

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
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ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็น
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม นอกจากนี้กรรมการบริษัท
มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอัน
ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื ่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ  
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ สถานท่ีที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดั
อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือ
กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ในชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ
ห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33  
ผู้ถือหุ้นท่ีเรียกประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท   
 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไมน่้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรยีกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้การประชุม

เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชุม 

 



 

หนา้ 28 จาก 32 

 

 
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 

 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด 
ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

            (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แกบุ่คคลอื่น 
 (ข) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
 (ค)  การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

 (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
 (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 
 (ฉ)  การเลิกบริษัท 
 (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
 (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษทัอ่ืน 
 (ฌ)  การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญตัิไว้ว่าต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 

ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 36. กิจการที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมดีงันี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ 
(6) กิจการอื่น ๆ 
 

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 
 

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนท่ีจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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การจ่ายเงินปันผล 
 

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธไิด้รับ
เงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รบัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถ้อื
หุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 
 

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ 
      

เรียน บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
    

        เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..................................... 
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………......สัญชาติ.................................................................. ....... 
ที่อยู่...................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...............................................   อีเมล์.................................................................... 

 

1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม กรุณาทำเครื่องหมาย   ✓  ในช่อง (   ) 
 (   ) ฉบับภาษาไทย 

 (   ) ฉบับภาษาอังกฤษ 

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

 (   ) ให้บริษัทจัดส่งไปตามที่อยู่ข้างต้น 

 (   ) ให้บริษัทจัดส่งไปตามที่อยู่ใหม่ข้างล่าง 

ที่อยู่ ............................หมู่..............................ซอย.................................หมู่บ้าน........................................... 
ถนน.....................................ตำบล/แขวง........................................ อำเภอ/เขต............ .................................... 
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........ .............................................. 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่ 
 “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

  

หรือ Info@infraset.co.th 

 หากมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อ 0-2092-7444 ต่อ 104 และ 901 

 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2562 ได้ท่านละ 1 เล่ม 

    : ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร 
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