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ที่. INSET 017/2564 
 

วันท่ี  23 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท  อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2563  
   ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 

 2. รายงานประจำปี 2563 (Annual Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) พร้อมงบการเงินของบริษัท 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 
(ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3) 

 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที ่5 และ 7) 
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 8) 
 5. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

 7. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนน
และการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

 8.  สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
 9. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำปี 2564 และแบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
 10. คำบอกกล่าวการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 11. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2563 

 12. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
  

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ใน
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น.  ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร  10220 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 17  มิถุนายน 2563  นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมท้ังเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ (www.infraset.co.th) ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่
ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :  ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

http://www.infraset.co.th/
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษัทได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 
2563  ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2563 และรายงาน
ประจำปี 2563 ของบริษัทใหผู้้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  :   เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :   บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจำปี 2563 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 
2563 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  :   ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำป ีและรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงิน
เฉพาะกิจภายหลังการหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื ่น (ถ้ามี)  เพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. และ ข้อ 45. 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกำไร, การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี  2563 
รายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 

4.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.169 บาท เป็นจำนวนเงิน 94,640,000 บาท ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.85 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ 

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563  บริษัทฯ ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท เป็นจำนวนเงิน 21,280,000 บาท  

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จึงขอเสนอ
จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.131 บาท เป็นจำนวนเงิน 73,360,000 บาท โดยการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วน รายละเอียดดังนี้ 
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(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไมเ่กิน 
56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28 ,000,000 บาท คิด
เป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,360,000 บาท  

ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา รายละเอียดดังนี ้

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 
กำไรสุทธิ (บาท) 135,490,506.12 120,121,207.32 
จำนวนหุ้นท่ีชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น) 560,000,000.00 560,000,000.00 
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) 0.038 0.15 

มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น) 0.081 - 
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น) 0.050 - 
รวมมูลค่าเงนิปนัผลจา่ยสทุธ ิ(บาท : หุน้) 0.169 0.15 
มูลค่าเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (บาท) 94,640,000.00 84,000,000.00 
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ 69.85% 69.93% 

 

กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 

รายการ วนัทีด่ำเนนิการ 

▪ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 

▪ กำหนดวันข้ึนเครื่องหมาย XD หรือวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล 28 เมษายน 2564 

▪ กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 20 พฤษภาคม 2564 
 

ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชมุสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2564 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  :   ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ อีกจำนวน 28,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 308,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 616,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   :  ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบรคิณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯดังนี้ 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 308,000,000 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท) 
แบ่งออกเป็น 616,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบหกล้านหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น :    
▪ หุ้นสามัญ 616,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบหกล้านหุ้น) 

▪ หุ้นบุริมสทธิ - หุ้น (        -        )” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   :  ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุ้นสามัญปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของ
หุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.050 
บาทต่อหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปัน
ผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  :   ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที ่ได้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม) ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น   ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้า
มารับตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้
จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง  
 
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีดังต่อไปนี ้

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  : ได ้พ ิจารณา กลั ่นกรอง  หลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึง
คุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณา
กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้
โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 
ท่าน คือ (1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช (2) นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต และ (3) นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอ
ช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดเพื่อพิจารณาที่ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 4) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรอง
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
ทังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 
พฤศจิกายน2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ แต่อย่างใด 
 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ   :  ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

รายชือ่กรรมการ ตำแหนง่ทีอ่อกตามวาระ 

1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

2. นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย กรรมการ 
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วาระที ่9  พจิารณากำหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจำป ี2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามข้อบังค ับของบริษ ัท ข ้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษ ัทมีส ิทธ ิได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ 
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื ่อพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 

 
 1.  ค่าตอบแทนรายเดือน  
                  หน่วย : บาท/เดือน 

ตำแหนง่ ป ี2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ป ี2563 

ประธานกรรมการ 8,000 8,000 

กรรมการ 8,000 8,000 
 

 

 2.  เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 
                    หน่วย : บาท/ครั้ง 

  ตำแหนง่ประธาน ตำแหนง่กรรมการ 

คณะกรรมการ ป ี2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ป ี2563 ป ี2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ป ี2563 

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 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้าน
บาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

         
 

4. ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน  :   -ไม่มี- 
 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  :  ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่10 พจิารณาการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละการกำหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจำปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อ
พิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกำไร
ขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนท่ีจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” 

ความเห็นคณะกรรมการ   :  มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 เป็น
จำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

 รายช่ือผูส้อบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 

จำนวนปีท่ีเป็น
สอบบัญชีให้

บริษัท 

เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือใน
งบการเงินปี 

สัดส่วน
การไดเ้สยี
ในบริษัท 

1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 - - ไม่ม ี
2 นายวิชัย  รุจิตานนท ์ 4054 - - ไม่ม ี
3 นายเสถียร         วงศ์สนันท์ 3495 - - ไม่ม ี
4 นางสาวกุลธิดา    ภาสรุกุล  5946 - - ไม่ม ี
5 นายยุทธพงษ์      เชื้อเมืองพาน  9445 4 2560 - 2563 ไม่ม ี
6 นางสาวกนิษฐา    ศิริพัฒนสมชาย  10837 - - ไม่ม ี

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท ทัง้นี้ ผู้สอบบัญชีท้ัง 6 
ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน ของบริษัท รวมถึงผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู ้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา มีดงันี้ 
      หน่วย : บาท/ปี 

คา่ตอบแทนสอบบญัช ี ป ี2564  
(ปีทีเ่สนอ) 

ป ี2563 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
(%) 

สอบทานงบการเงิน    

รายไตรมาส 260,000 250,000  
รวม 3 ไตรมาส 780,000 750,000  

งบการเงินประจำป ี 720,000 700,000  
รวม 1,500,000 1,450,000 3.45% 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  :  ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่11  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีน้ี 
 

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ช้ัน 2 สำนักงานเลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   โดยกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 (Record Date) 

 

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อสรุปเห็น
ควรสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ 
โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 5) 

 

อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้มีแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) 

 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน

การประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผู้ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ได้จาก www.infraset.co.th โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่าน้ัน รายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 6) 

 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน   เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
   
       
            (นายกัมปนาท   โลหเจริญวนิช) 
                                                 ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 

http://www.infraset.co.th/
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ประกอบพจิารณาระเบยีบวาระที ่1 
Supporting Document for consideration of Agenda 1 

 

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17  มิถุนายน 2563  นับแต่วัน
ประชมุตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทัง้เผยแพรร่ายงานดงักลา่วทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที่ (www.infraset.co.th) ซึง่ไมป่รากฏวา่มี
ผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด 

The Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 17 June 2020, was 

prepared by the Company, as detailed in Enclosure 1, from the date of meeting in accordance with the law. 

It was posted on the Company’s website (www.infraset.co.th) and there was no any objection or amendment.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สำหรบัระบบปฏบิตักิาร iOS For iOS 

 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ 

2. สแกนที่สัญญาลักษณ์ QR Code ( ตามรูปด้านบน) 
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดที่

ข้อความนั้นเพื่อดูขอ้มูลสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นปี 2563 

หมายเหต ุ:  
กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนมือถอื 

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code  ผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้เช่น 
QR Code Reader หรือ LINE เป็นต้น 

 
 

1.  Turn on the Mobile Camera. 

2.  Scan the QR Code 

3. A notification will appear on the top of    

the screen, click the notification to access 

Copy of the Minutes of the 2020 AGM. 

 

Remark:  

It the notification does not appear on the Mobile 

phone, the QR Code can be scanned with other 

applications such as QR Code Reader or LINE 

 

สำหรบัระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ 
 

For Android 

1. เปิดแอพพลิเคชั่น LINE 

2. เลือก “เพิ่มเพื่อน” 

3. เลือก “QR Code” 

4. สแกนที่สัญญาลักษณ์ QR Code เพื่อเข้าดสูำเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 

1.  Open LINE application 

2.  Select “Add Friend” 

3.  Select “QR Code” 

4.  Scan the QR Code to access the 

    Copy of the Minutes of the 2020 AGM. 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 1 
5 

 สำเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ป ี2563 ในรปูแบบของควิอารโ์ค้ด  
Copy the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (QR Code) 

 

 

วธิกีารใชร้หสัควิอารโ์คด้ QR Code สำหรบัดาวนโ์หลดสำเนา
รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ป ี2563 

 

Instructions for using QR Code in downloading files 
Copy of the Minutes of the 2020 AGM. 

 

http://www.infraset.co.th/
http://www.infraset.co.th/
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ประกอบพจิารณาระเบยีบวาระที ่2 และ 3 

Supporting Document for consideration of Agenda 2 and 3 

 
รายงานประจำป ี2563 พรอ้มงบการเงนิของบรษิทัฯ สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชภีายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 

วธิีการใชร้หสัควิอารโ์คด้ QR Code สำหรบัดาวนโ์หลด
รายงานประจำป ี2563 

 
 

Instructions for using QR Code in 

downloading files Annual Report 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรบัระบบปฏบิตักิาร iOS For iOS 

 

4. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพทม์ือถือ 

5. สแกนที่สัญญาลักษณ์ QR Code ( ตามรูปด้านบน) 

6. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) 

         ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี    
           2563 

 

หมายเหตุ:  
กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนมือถือ 
ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code  ผ่านแอพพลเิคชั่นอ่ืนๆ 
ได้เช่น QR Code Reader หรือ LINE เป็นต้น 

 
 

1.  Turn on the Mobile Camera. 

2.  Scan the QR Code 

4. A notification will appear on the top of    

     the screen, click the notification to   

     access the Annual report 2020. 
 

Remark:  

It the notification does not appear on the 

Mobile phone, the QR Code can be scanned 

with other applications such as QR Code 

Reader or LINE 
 

สำหรบัระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ 
 

For Android 

5. เปิดแอพพลิเคชั่น LINE 

6. เลือก “เพิ่มเพื่อน” 

7. เลือก “QR Code” 

8. สแกนที่สัญญาลักษณ์ QR Code เพื่อเข้าดู
รายงานประจำปี 2563 

1.  Open LINE application 
 

2.  Select “Add Friend” 
 

3.  Select “QR Code” 

4.  Scan the QR Code to access the 

  Annual report 2020. 

 
 

รายงานประจำป ี2563 (Annual Report 2020) ในรปูแบบของควิอารโ์ค้ด (QR Code) 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 2 
5 

 

(QR Code) 

รายงานประจ าปี 2563 

INSET ANNUAL REPORT 2020 

ENG Version 

(QR Code) 

รายงานประจ าปี 2563 

INSET ANNUAL REPORT 2020 

TH Version 
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(F53-4)                 ประกอบพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 และ 7 

แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
บรษิทั อนิฟราเซท จำกดั (มหาชน) 

วันที่  17 กุมภาพนัธ์ 2564 

ข้าพเจ้าบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

1. การเพิม่ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280,000,000 ล้านบาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจำนวน 308,000,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 28,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

การเพิม่ทนุ ประเภทหลกัทรพัย ์ จำนวนหุน้ 
 

มลูคา่ทีต่ราไว ้
(บาทตอ่หุน้) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

  แบบกำหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ 56,000,000 0.50 28,000,000 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 
  แบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) หุ้นสามัญ - - - 
         หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ  

2.1 แบบกำหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ  

จดัสรรใหแ้ก ่ จำนวนหุน้ 
 

อตัราสว่น 
(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซือ้   
และชำระเงนิคา่หุ้น 

หมาย
เหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม 56,000,000 10 : 1 โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 1 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 2 

 

หมายเหตุ : 1.  คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 
บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงิน
สดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาทต่อหุ้น 

 2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 
เมษายน 2564 (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

  ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

2.2 การดำเนนิการของบรษิัทฯ กรณทีีม่เีศษของหุน้ 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 3 
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3. กำหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นเพือ่ขออนมุตักิารเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 
คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
10220  โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
(Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2564)   

4. การขออนญุาตเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไข การขออนญุาต (ถ้ามี)         

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในสว่นที่เพิม่ 

• บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

6. ประโยชนท์ี่บรษิทัจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท 
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  

7. ประโยชนท์ีผู่ถ้ือหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯทุกประการ และมีสิทธิได้รับ

เงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ำเป็นสำหรบัผูถ้ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตักิารเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

-  ไม่มี  - 

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิัทมมีตใิหเ้พิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลำดบั ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดอืน ป ี

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 

2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  10 มีนาคม 2564 

3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 21 เมษายน 2564 

4 กำหนดรายชื่อผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 

5 กำหนดการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด 20 พฤษภาคม 2564 

6 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่ 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

           ลงช่ือ ..................................................................... 
               ( นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต ) 

        กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 3 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่  
ชื่อ/สกลุ : นายกัมปนาท   โลหเจรญิวนิช 
ตำแหนง่ : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 70  ปี 
สดัสว่นถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิัท ณ  31 ธนัวาคม 2563 
 : 1,500,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาโท MS (ECON)  สาขา ECONOMETRICS Kansas State University, U.S.A. 

• ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 17/2545 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั :  
2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินฟราเซท 
 : กรรมการอิสระ  
 : กรรมการตรวจสอบ  
2561 – ปัจจุบัน : ประธานการตรวจสอบ บมจ. เนอวานา ไดอ ิ
2559 – ปัจจุบัน : กรรมการอสิระ   บมจ. ทรีนีตี้วัฒนา 
2554 – 2561 : กรรมการผู้ทรางคณุวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ 
2552 – 2559 : กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. 
 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น   : จำนวน  3  แห่ง 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   : -ไม่มี- 
กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   : -ไม่มี- 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้   : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการบรษิทั  : 15 มีนาคม 2562 
จำนวนปีทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทั  : 2 ปี  
จำนวนปีทีด่ำรงตำแหนง่จนครบวาะระ  : 2 ปี  
ประวตักิารเขา้ประชมุในป ี2563   : คณะกรรมการบริษัท  จำนวน 5/5 ครั้ง 
   : คณะกรรมการตรวจสอบ  จำนวน 4/4 ครั้ง 
   : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี จำนวน 1/1 ครั้ง 
  

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

ขอ้มลูของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เปน็กรรมการ 

 ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตัง้เปน็กรรมการ ลำดบัที่ 1 
ประกอบพจิารณาระเบยีบวาระที ่8 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 4 
5 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่  
ชื่อ/สกลุ : นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต 
ตำแหนง่ : กรรมการ/กรรมการผูจ้ัดการ/ประธานกรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 46  ปี 
สดัสว่นถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิัท ณ  31 ธนัวาคม 2563 
 : 212,850,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
• หลักสตูร Director Certification Program  (DCP) 254/2561 
• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 144/2561 
• หลักสตูร Financial Statements for Directors (FSD) 35/2561 
• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 (วตท.29) 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั :  
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ    บมจ. อินฟราเซท 
 : กรรมการผู้จดัการ  
 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 : ประธานกรรมการบริหาร 
2549 – 2561 : กรรมการผู้จดัการ   บจก. อินฟราเซท 
 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น   : -ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   : -ไม่มี- 
กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   : -ไม่มี- 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้   : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการบรษิทั  : 15 มีนาคม 2562 
จำนวนปีทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทั  : 2 ปี  
จำนวนปีทีด่ำรงตำแหนง่จนครบวาะระ  : 2 ปี  
ประวตักิารเขา้ประชมุในป ี2563   : คณะกรรมการบริษัท  จำนวน 5/5 ครั้ง 
   : คณะกรรมการสรรหาฯ  จำนวน 2/2 ครั้ง 
   : คณะกรรมการบรหิาร  จำนวน 9/9 ครั้ง 
   : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี จำนวน 1/1 ครั้ง 
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์     :   -ไม่มี- 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  :     ใช่ 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง                  :   -ไม่มี- 

ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตัง้เปน็กรรมการ ลำดบัที่ 2 
ประกอบพจิารณาระเบยีบวาระที ่8 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 4 
5 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่  
ชื่อ/สกลุ : นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย 
ตำแหนง่ : กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ 
  รองกรรมการผู้จดัการสายงานบรหิารโครงการและบริการ     
สญัชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 41  ปี 
สดัสว่นถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิัท ณ  31 ธนัวาคม 2563 
 : 1,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

คณุวฒุทิางการศกึษา : 
• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 153/2561 

ประสบการณท์ำงานในระยะ 5 ปยีอ้นหลงั :  
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ    บมจ. อินฟราเซท 
 : รองกรรมการผู้จดัการสายงานบรหิารโครงการและบริการ  
2554 – 2561 : ผู้จัดการโครงการ   บจก. อินฟราเซท 
 

การดำรงตำแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น   : -ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   : -ไม่มี- 
กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   : -ไม่มี- 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกตัง้   : กรรมการ 
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการบรษิทั  : 15 มีนาคม 2562 
จำนวนปีทีด่ำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทั  : 2 ปี  
จำนวนปีทีด่ำรงตำแหนง่จนครบวาะระ  : 2 ปี  
ประวตักิารเขา้ประชมุในป ี2563   : คณะกรรมการบริษัท  จำนวน 4/5 ครั้ง   
   : คณะกรรมการบรหิาร  จำนวน 9/9 ครั้ง 
   : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี จำนวน 1/1 ครั้ง 
  

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

 

 

 

ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตัง้เปน็กรรมการ ลำดบัที่ 3 
ประกอบพจิารณาระเบยีบวาระที ่8 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 4 
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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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจ ากการมีลักษณะดังกล่าว
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 
  

คำนยิามกรรมการอสิระของบริษทั รายนาม และประวตักิรรมการอสิระที่เปน็ตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 5 
5 
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ทั้งนี้กรรมการอสิระของบริษัทฯ ท้ัง 3 ท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี
และไม่มลีักษณะความสัมพันธ์ท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี ้
• เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย 
• เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือนประจ า 
• เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 
• มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการทา่นอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี 
• มีความสัมพันธท์างธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไ้ม่สามารถทำหน้าที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

ขอ้มลูกรรมการอสิระทีเ่ปน็ตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 

 ชื่อ/นามสกลุ : นายกัมปนาท  โลหเจรญิวนชิ 
ตำแหนง่ : ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /  
  กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 70  ปี 
ที่อยู ่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ:  
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
วาระที ่9   พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 
 

ชื่อ/นามสกลุ : นายศรัณย ์  สภุคัศรณัย์ 
ตำแหนง่ : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ : 47  ปี 
ที่อยู ่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ:   
วาระที ่9    พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

ชื่อ/นามสกลุ : นางสาวลลติา หงษร์ตันวงศ์ 
ตำแหนง่ : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 43  ปี 
ที่อยู ่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
สว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ:   
วาระที ่9    พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 5 
5 
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เว้นไว้โดยตั้งใจ 
5 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (PROXY Form A.)  

(แบบทัว่ไปซึ่งเปน็แบบทีง่า่ยและไม่ซบัซอ้น) 
(A general and simple Proxy Form) 

 

 เขียนที_่__________________________________ 

  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 ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4)  

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4)  

 (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 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลำดบัที่ 6 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty stamp 

20฿ 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ า ปี 

2564 ในวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 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 2021 to be held on 21 April 2021 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.  

 

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  

(…………….………………………………………………….) 

 

 

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

Holder  

(…………….………………………………………………….) 

 

 

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

Holder  

(…………….………………………………………………….) 

 

 

หมายเหตุ  

Remarks  

   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. 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (PROXY Form B.) 

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

 

 เขยีนที_่__________________________________ 

  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 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty stamp 

20฿ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 6 
5 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ า ปี 

2564 ในวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 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 21 April 2021 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   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2563 

Agenda no. 1  To certify the Minutes of the General Meeting of Shareholders for the year 2020 held on 17 

June 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 ่2   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบริษทั ส าหรบัปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 

 Agenda no. 2  To acknowledge the Company’s operating result for the year 2020 and Annual Report 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 ่3   พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

Agenda no. 3  To consider and approve the Company’s financial statements 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 
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วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2563 และรบัทราบการ

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 

Agenda no. 4  To consider and approve the appropriation of net profit, the dividend payment for the year 

2020 and acknowledge the 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  พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 

Agenda no.5  To considering and approve the increase of the Company’s registered capital for stock 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 ่6  พจิารณาอนุมตัิแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

Agenda no.6  To consider and approve the amendment of Article 4 of the Memorandum of Association of 

the Company in order to be in line with the capital increase. 

 (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  พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 

Agenda no.7  To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares for stock 

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 



 

หน้า 26 จาก 46 

 

วาระที ่8   พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda no. 8  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   นายกมัปนาท  โลหเจริญวนชิ 

Name of Director  Mr. Kampanart Lohacharoenvanich 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(2) ชื่อกรรมการ   นายศกัดิ์บวร  พกุกะณะสุต 

Name of Director  Mr. Sakboworn Pukkanasut 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(3) ชื่อกรรมการ   นายอคัรวฒัน ์ อคัรสุวรรณชยั 

Name of Director  Mr. Akarawatt Akarasuwannachai 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่9  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2564 

Agenda no. 9 To consider the remunerations of the Company’s directors for the year 2021. 
 

 (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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วาระที ่10  พจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 

Agenda no.10  To consider the appointment of the Company’s auditor and the determination of the auditor’s 

remuneration for the year 2021. 
 

 (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 ่11  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

Agenda no. 11 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 

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 รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขอ้เท็จจริง

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. 
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ลงชื่อ ……..….…………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ  

Signature                                      Proxy Grantor  

(………………………….....…………….…………….………)  

 

ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                     Proxy Holder  

(……………………………………….………....……….....)  

 

ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                     Proxy Holder  

(……………………………………….………....……….....)  

 

ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                     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 าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะ 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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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (PROXY Form C.) 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
(The Form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only)  

เขยีนที_่___________________________________ 

  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  

โดยถอืหุน้จ านวนท ั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 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty stamp 

20฿ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 6 
5 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 

21 เมษายน พ .ศ .2564 เ วลา  14.00 น .  ณ ส านัก ง านใหญ่  บริษ ัทอินฟรา เซท  จ าก ัด  (มหาชน )  เลขที่  165/37-39 ถนนรามอินทร า  

แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น  

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder’s Meeting 2021 to 

be held on 21 April 2021 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.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้   

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:  

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุน้สามญั __________________ หุน้ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้_____________เสยีง 

Grant partial shares of Ordinary                             share shares, entitled to voting right            votes. 
 

5.  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   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2563 

Agenda no. 1  To certify the Minutes of the General Meeting of Shareholders for the year 2020 held on 17 June 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 ่2   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบริษทั ส าหรบัปี 2563 และรายงานประจ าปี 2563 

 Agenda no. 2  To acknowledge the Company’s operating result for the year 2020 and Annual Report 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 ่3   พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

Agenda no. 3  To consider and approve the Company’s financial statements 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 
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วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2563 และรบัทราบการ

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 

Agenda no. 4  To consider and approve the appropriation of net profit, the dividend payment for the year 

2020 and acknowledge the 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  พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 

Agenda no.5  To considering and approve the increase of the Company’s registered capital for stock 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 ่6  พจิารณาอนุมตัิแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

Agenda no.6  To consider and approve the amendment of Article 4 of the Memorandum of Association of 

the Company in order to be in line with the capital increase. 

 (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  พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล 

Agenda no.7  To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares for stock 

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 
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วาระที ่8   พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

Agenda no. 8  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   นายกมัปนาท  โลหเจริญวนชิ 

Name of Director  Mr. Kampanart Lohacharoenvanich 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(2) ชื่อกรรมการ   นายศกัดิ์บวร  พกุกะณะสุต 

Name of Director  Mr. Sakboworn Pukkanasut 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

(3) ชื่อกรรมการ   นายอคัรวฒัน ์ อคัรสุวรรณชยั 

Name of Director  Mr. Akarawatt Akarasuwannachai 

 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที ่9  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2564 

Agenda no. 9 To consider the remunerations of the Company’s directors for the year 2021.  
 

 (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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วาระที ่10  พจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 

Agenda no.10  To consider the appointment of the Company’s auditor and the determination of the auditor’s 

remuneration for the year 2021. 
 

 (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 ่11  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

Agenda no. 11 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 

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 รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

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  

Signature                                      Proxy Grantor  

  (………………………….....…………….…………….…)  
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ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                     Proxy Holder  

   (……………………………………….………....……....)  

 

ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                     Proxy Holder  

   (……………………………………….………....……....)  
 

 

ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  

Signature                                     Proxy Holder  

   (……………………………………….………....……....)  
 

 

 
 

หมายเหตุ  / Remarks  

1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้อืหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บั

ฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 The proxy form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and he/she appointed a 

custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.  

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้  าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  

 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian)  

  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

 A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more 

than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an 

individual nominee.  

5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ  

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the 

Attachment to Proxy Form C 
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1. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับใน ข้อ 31 ถึง 36 ในการดำเนินการประชุมสามัญคร้ังน้ี บริษัทได้แนบ
สำเนาข้อบังคับมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน ,บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่าง
หน่ึง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม 

3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทฯ จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องย่ืนเอกสารแสดง
ตัวหรือใบมอบฉันทะ และเจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนในระบบ หลังจากน้ัน เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการ
ลงมติต่อไป 

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จจะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะ
ให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง 

5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน 
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ 

หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหน่ึง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรอง และบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลน้ัน ส่วนผู้รับมอบ
ฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหน่ึง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย 

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

 

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

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

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่ประธาน
เสนอต่อที่ประชุม  

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
3. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย ทั้งน้ีได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงได้บันทึกคะแนน
เสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว 

5. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่  หากไม่ได้
ลงคะแนนใด ๆ  จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

6. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะ
ใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 

รายการเอกสารทีต่อ้งแสดงและสง่มอบใหแ้กบ่ริษทัในการลงทะเบยีนเขา้ประชมุ 
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ลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 
- แสดงบัตรประชาชน 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน  
-  
 
 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

มาด้วยตนเอง
  

มอบฉันทะ มอบฉันทะ 

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

ตรวจเอกสาร 
- หนังสือมอบฉันทะและอากรแสตมป ์
- สำเนาบัตรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- บัตรประชาชนผูร้ับมอบ 
 
 

ลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 
- ตรวจเอกสารข้างต้น 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

เข้าห้องประชุม 
เวลา 14.00 น. 

เริ่มประชุมตามลำดับระเบียบวาระ 
 

บัตรลงคะแนน* 
          การลงคะแนนเสียง  - เกบ็บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณไีมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง  
                โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน 
                (ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไมไ่ดร้ับบัตรลงคะแนนและไม่ออกเสยีงอีก) 

** เมือ่เลกิประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่บตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยูค่นืใหก้บัเจา้หนา้ที ่เพื่อใชป้ระกอบการตรวจสอบคะแนน  
    ระเบยีบวาระที ่8 เรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ 

ขั้นตอนการเข้ารว่มการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำปี 2564 
ประชมุ 

 
ผู้ถือหุ้น 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการ 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 

ข้อ 16. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(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 โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึง บริษัท
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 

 
 
 
 
 

สำเนาขอ้บังคบัของบริษทัในสว่นที่เกีย่วขอ้งกับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำปี 2564 
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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 
 

การประชมุผู้ถอืหุน้ 

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 
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ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
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 
 
 

การบญัช ีการเงนิและการสอบบัญชี 
 

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

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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ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์
โหลดทางเว็บไซต์บริษัทฯ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) พร้อมแนบหลักฐาน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ส่ง
มายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรุณาส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564)  

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
(ฝ่ายเลขานุการบริษัท)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
 

2. บริษัทฯ เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ และบรษิัทฯ 
จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยส่งคำถามและชื่อ-สกุล มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างตน้หรือเลือกการส่งคำถามล่วงหนา้ในช่องทางอื่นที่ได้ระบุในหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 
 
 

3. บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 
เมตร ในจุดต่าง ๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงการจัดที่นั่งในห้องประชุมพร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขท่ีระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือ
ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ แทนการเขา้ร่วมประชุม 
 
 

4. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี ้

4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้ง
บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ที่หรือสถานท่ีเสี่ยงต่อการตดิเช้ือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมี
อาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอจาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าท่ีที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัตติามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณ
งาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไปจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะตดิ
สติกเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ  

4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าบริเวณพื้นท่ีประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรอง
โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

4.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่
ประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เพ่ือจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

 

5. บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณห้องประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด 
 

6. หากสถานการณ์มีการเปลี ่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการจัดประชุม  

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.infraset.co.th) 

มาตรการและแนวทางปฏบิตัใินการประชมุสามญัผู้ถอืประจำป ี2564 
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แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) 

กอ่นเขา้รว่มประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำป ี2564 ในวันพธุที่ 21 เมษายน 2564 

ณ  สำนกังานแห่งใหญข่องบรษิทัฯ เลขที ่165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนสุาวรยี ์เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร  10220 

COVID-19 Screening Form 

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 21 April 2021 

At Infraset Public Company Limited (Head Office’s), No. 165/37-39 Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, 

Bangkok, 10220 

 

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ 19 
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the 

spreading of the disease. 

 

ชื่อ – สกุล  (Name-Surname) _______________________________ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _________________ 

  ผู้ถือหุ้น/ Shareholder       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy     อื่นๆ (โปรดระบุ) /Other (Please specify)_________________________ 

 

1. ท่านมีไข้ ≥37.5 ºC หรือไม่? Do you have a fever? (≥37.5 ºC)? ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No)  

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่? Do you have any of these symptoms? 

 ไอ Cough ใช ่(Yes)   ไม่ใช่ (No)  
เจ็บคอ Sore throats  ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No) 
น้ำมูกไหล Runny nose  ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No) 
เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No) 

สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นหรือรับรู้รส / loss of smell or taste ใช ่(Yes)  ไม่ใช่ (No) 
 

3. ท่านมไีด้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
COVID-19 ในช่วง 14 วันก่อนการประชุมหรือไม่? 
Have you had physical or close contact with any person having risk or confirmed of COVID-19 infection or have 

you travelled to or from any area with risk of COVID-19 infection during the past 14 days prior to the meeting?
 ใช่ (Yes) /(โปรดระบุ) (Please specify):___________________________________________________________ 

 ไม่ใช่ (No)  
 

4. สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่านมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงข้างต้น หรือได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงหรือยืนยันการติดเชื้อ

โรค COVID-19 หรือมีการเดินทางไปหรือกลับจากพื ้นที ่เสี ่ยงต่อการติดเชื ้อโรค  COVID-19 ในช่วง 14 วัน ก่อนประชุมหรือไม่? 
Does your family member or close person have any of the above symptoms, or has had physical or close contact with any person 

having risk or confirmed of COVID-19 infection or has travelled to or from any area with risk of COVID-19 infection during the 

past 14 days prior to the meeting? 

 

  ใช่ (Yes) /(โปรดระบุ) (Please specify):__________________________________________________________ 

  ไม่ใช่ (No)  
 

หมายเหตุ: หากพบว่าคุณมีไข้ ≥37.5 ºC หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของ
กองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข. 

Remark: If you have a fever (≥37.5 ºC); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except 

Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GC 

would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by 

filling the Proxy Form B and submit to GC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the 

Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand. 

 
ลงชือ่ (Sign)______________________________________________วนัที่ (Date) ____________________________________________ 
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บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น 
และ/หรือผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือ
หุ้น”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ
ฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 
 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ช่ือ-นามสกลุ 
สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดีทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุ :  สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซ่ึง
อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เช้ือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า
บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือว่าบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
ความอ่อนไหวดังกล่าว 

 

 

 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยอาศัย  (1) ฐาน
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ (4) ฐานทางกฎหมาย
อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน 
การลงทะเบียน การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อและ
จัดส่งเอกสารของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือรายงานประจำปี ทั้งนี้ 
หากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของตนแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการด ำเนินการอื่นใด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการ 

 

 
 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ ดี เพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้นานขึ้นตามที่กฎหมาย
กำหนด 

 
 

คำบอกกลา่วการคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Notice) สำหรบัการประชมุผู้ถอืหุน้ 

1. ขอ้มลูส่วนบคุคล 

2. วัตถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย 

1.

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 
5 
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บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อ
ประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น (ก) กรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ (ข) กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายและ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น 

 

 
 

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ 
(แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้
ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ 

 

 
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์  : 02-0297444 ต่อ 901 
อีเมล   :  CompanySecretary@inset.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. บคุคลที่บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้ับมอบฉันทะ 

3.

5. สิทธิของผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้ับมอบฉันทะในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

4.

6. ชอ่งทางการติดตอ่ 

7.  

mailto:CompanySecretary@inset.co.th
mailto:CompanySecretary@inset.co.th
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 เรยีน บริษทั อนิฟราเซท จำกดั (มหาชน)   
    
        เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น.................................................. 

ข้าพเจ้า..................................................................................................สัญชาต.ิ..................................................................... 
ทีอ่ยู่......................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อ...........................................................   อีเมล์.................................................................................. 

 
1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรปูแบบเล่ม กรณุาทำเครื่องหมาย   ✓  ในช่อง (   ) 

 (   ) ฉบับภาษาไทย 
 (   ) ฉบับภาษาอังกฤษ 

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 (   ) ให้บริษัทจัดส่งไปตามที่อยู่ข้างต้น 
 (   ) ให้บริษัทจัดส่งไปตามที่อยู่ใหม่ข้างล่าง 

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

 
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่ 

  “ฝา่ยเลขานกุารบรษิทั” 
บรษิทั อนิฟราเซท จำกดั (มหาชน)  

  165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนสุาวรยี ์ 
เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 

  
หรือ companysecretary@inset.co.th 

             หากมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อ 0-2092-7444 ต่อ 104 และ 901 

 
 

หมายเหต ุ:  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2563 ได้ท่านละ 1 เล่ม 
                         : ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจดัส่งเอกสาร 
 
 
 

 
 

แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจำป ี2563 ในรปูแบบหนังสอื 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 
5 
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แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 
5 

 


