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เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
บุคคลธรรมดา 
1. กรณผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรประจาํตวัข้าราชการ ใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ช่ือ-นามสกุล ให้ยื่น
หลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมอืช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. กรณีมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
2.2 สำเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.3 สำเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผูร้ับมอบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสำเนา

ถูกต้อง 

นิติบุคคล 
1. กรณผีู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
1.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกนิ 3 เดือนซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง โดย

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนติิบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.  กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 
2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 
2.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกนิ 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิตบิุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3  สำเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือช่ือรับรองสำเนา
ถูกต้อง 

2.4  สำเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รบัมอบฉันทะไดล้ง
ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.  กรณผีู้ถือหุ้นที เป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 
3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบกรณีนติิบุคคล ข้อ 1 หรือ 2  
3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน

ดังต่อไปนีเพิ่มเติม 
1)  หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 
2)  หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มไิด้มี

ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาดว้ย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิตบิุคคลนั้น
รับรองความถูกต้องของคําแปล 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 
5 

 รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทและข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย
ดำเนินการดังนี้ 
1. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ

ประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผู้ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบท่ัวไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียด
ชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น) ได้จาก www.infraset.co.th โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น รายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 8) 

2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ 
โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่
บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
4.  ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที ่

1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: companysecretary@inset.co.th และ 
2)  ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวง

อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200 

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธ
ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท 

การออกเสียงลงคะแนน 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่าง

หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของ Custodian) 

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื ่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใน
โปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าระบบ จะถือว่ามมีติเหน็ด้วยตามที่ประธานเสนอ
ต่อที่ประชุม 

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงข้ีขาด 
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และ/หรืองดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรยีบร้อยแลว้ ซึ่งได้บันทึกคะแนน
เสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนท่ีลงทะเบียนเข้าประชุม 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เขา้
ประชุมล่าสุด 

http://www.infraset.co.th/
mailto:companysecretary@inset.co.th
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ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น หรือผูร้ับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อ
ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเขา้ไปท่ี 
https://inset.foqus.vc/registration/ 
หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ  

 
 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับ
ข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น  
• เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 
• เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  
• อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-EGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password) 

สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-EGM 
• หมายเลขโทรศัพท์ 
• แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้ 

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะให้บคุคลอื่น / นติบิุคคล ท่ีไม่ใช่กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ  

ผู้ถือหุ ้นกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วม E–EGM” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
ของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
เข้าร่วม E–EGM” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น+
ผู้รับมอบฉันทะ+หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารฉบับจริง) 

 

3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ
เข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังน้ี 
• ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 
• WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM  
• คู่มือการใช้งานระบบ  

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือ
นำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้ 

4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
แก่ผู ้อื ่น และในกรณีที ่ชื ่อผู ้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 30 
กันยายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที 

5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ 
ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการ
ประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 

6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดย
ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรบัวาระใด 
ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณา
ติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้
ในอีเมลที่ได้ส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

https://inset.foqus.vc/registration/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 
ในรปูแบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

ผูถ้อืหุน้ 

    1.  แบบฟอรม์เขา้รว่ม E-EGM 
    2. ส าเนาบตัรประชาชน ผูถ้ือหุน้ ดว้ยตนเอง 

มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น 

เตรียมเอกสารตอบกลบั 

   1. แบบฟอรม์เขา้ร่วม E-EGM 

   2. แบบมอบฉนัทะ ก. ข. หรือ ค. 

   3. ส าเนาบตัรประชาขน ผูถ้อืหุน้ 

   4. ส าเนาบตัรประชาชน ผูร้บัมอบฉนัทะ 

     

สะดวกเขา้รวม 

 E-AGM 

1 

มอบฉนัทะให ้

กรรมการอสิระ 

ส่งเอกสารฉบบัจรงิมายงับริษทัฯ 

(ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ) 

รบัชมเทปบนัทกึภาพ 

การประชุมไดบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั 

หลงัจากการประชุมเสร็จสิ้น 14  วนั  

    ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

    บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

    165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย ์

    เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

     

ไม่สะดวกเขา้ร่วม 

ประชุม E-AGM 
 

2 

         ส่ง Soft file มายงัที่อีเมล 
             Companysecretary@inset.co.th 
    https://inset.foqus.vc/registration/ 
 
       เอกสารตอบกลบับริษทัฯ 

         (ภายในวนัที่ 30 กนัยายน 2564) 

บริษทัฯตรวจสอบขอ้มูล  

เพือ่ยนืยนัตวัตน 

   ส่งเอกสารฉบบัจริงมาที่บริษทัฯ 

   ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

   บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

   165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย ์

   เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

     

             บริษทัฯ ท าการจดัส่ง  

Username & Password และคู่มอืการใช ้

งานของระบบไปยงัอเีมลที่แจง้ไวก้บับริษทัฯ  

(จดัส่งใหไ้ม่เกินวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ) 

        ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ศึกษาขอ้มูล

ไดต้ามลงิค ์และคู่มอืการใชง้านเพือ่

เตรียมความพรอ้มส าหรบั (E-EGM) 

เริ่มประชุม 

ตามล าดบัระเบยีบวาระ 

เวลา 14.00 น. 

วนัประชุม ( 6 ตุลาคม 2564 ) 

เปิดลงทะเบยีนออนไลน ์

เวลา 13.00 น. 

    ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้สู่ระบบ 

     โดยใส่ขอ้มูล Username & Password 

และยนืยนัตวัตนโดยแจง้ 

ชื่อ-นามสกุล + สถานะ 

       สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติม 

• เกี่ยวกบัการจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2564 เบอร ์02-0927444 ต่อ 901, 104 

• เกี่ยวกบัระบบเทคนิค E-EGM โดยบริษทั ควดิแลบ จ ากดั เบอร ์080-008-7616 หรือ 0-2013-4322  
อเีมล info@quidlab.com 

  ระบบน าส่งเอกสารส าหรบัการประชุมฯ  

      E-Meeting ผ่าน QR Code 

     

mailto:Companysecretary@inset.co.th
https://inset.foqus.vc/registration/

