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ที่. INSET 052/2564 
วันท่ี  15 กันยายน 2564 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท  อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564  
   ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 
 2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
   ครั้งท่ี 1 (INSET-W1) (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 3) 

 3. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสทิธิ (ประกอบพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3) 

 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที ่4 และ 5) 
 5. แบบฟอร์มแจ้งความประสงคเ์ข้ารว่มประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนน การประกาศผลคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 7. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

 9.  สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 
 10. คำบอกกล่าวการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 11. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 
 12. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 

  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564  เป็นวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรปูแบบ
เดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2564 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ ข้อมูลใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.infraset.co.th) แล้ว ซึ ่งไม่ปรากฏว่ามีผู ้ใดขอคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดัง
รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึก
ข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

http://www.infraset.co.th/
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษัทฯมีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งท่ี1 (INSET-W1) และจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า การออกหุ้นใหม่เพิ ่มขึ ้นจะกระทำได้เมื ่อหุ ้นทั้งหมดได้
ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 308,000,000 บาท เป็น 307,999,983 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 308,000,000 บาท เป็น 
307,999,983 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 307,999,983 บาท (สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมืน่เก้าพันเกา้
ร้อยแปดสิบสามบาท) 

แบ่งออกเป็น 615,999,966 หุ้น (หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยหกสิบหกหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น :    
▪ หุ้นสามัญ 615,999,966 หุ้น (หกร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน

เก้าร้อยหกสิบหกหุ้น) 
▪ หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (        -        )” 

 

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี1 (INSET-W1) 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :   บริษัทมีความประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งท่ี1 (INSET-W1) จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง
สิทธิ และมีราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงาน
และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต 
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รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (INSET-W1)  เพื่อจัดสรรให้แกผู่้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำรองสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียด
ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ้งที ่ 1 ( “INSET-W1”) จำนวนไม่เกิน 
307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอตัรา
การจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้
ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิ (INSET-W1) ปรากฏตาม (สิ่งที่สง่มา
ด้วยลำดับที ่2 และ 3) 

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และหรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผูจ้ัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอืน่
ของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการ
ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขายทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบ
เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จะเสนอขาย และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-
W1 (Record Date) ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564  

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   : สืบเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่1 
(INSET-W1) ในวาระที่ 3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มี
มติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รายละเอียดเกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 153 ,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
307,999,983 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 615,999,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน จำนวน 461,999,974.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,999,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 รายละเอียด
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
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และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ดังนี ้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 461,999,974.50 บาท (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 

แบ่งออกเป็น 923,999,949.00 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น :    

▪ หุ้นสามัญ 923,999,949.00 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) 

▪ หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (        -        )” 

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307 ,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (INSET-W1) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 
(INSET-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (INSET-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพ่ือให้

สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานด้านโทรคมนาคมให้ครอบคลุมและขยายธุรกิจให้
มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 50 ข้อ เป็น 51 
ข้อ โดยมีข้อความดังนี้ 

“ข้อ 51.  ประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตและบริการโทรคมนาคม ทั้งระบบสื่อสารข้อมูล ภาพและเสียง
รวมทั้งบริการส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งภาคพื้นดิน ใต้ทะเล อากาศ อวกาศ ทั้งแบบใช้
สายและไร้สาย” 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเพิ ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ โดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ ดังรายละเอียดข้างต้น 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ   : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกำหนดไว้ก็ได้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื ่อให้ผู ้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ 
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและล งมติ 
จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
ตามมาตรา 105 

 

 
บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียง

รูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 สำนักงานเลขท่ี 165/37-39 
ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้
ถือหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2564)   

 

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID–19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ 
จึงจัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E–EGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสอื
รับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการ
ประชุมเวอร์ชั่น 1.1 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผู้ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่ จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ได้จาก www.infraset.co.th โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่าน้ัน รายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 8) 

 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียม

เอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและข้อปฏิบัติสำหรบัการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฎตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6)  

 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผูร้บั

มอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านตามแบบแจ้งการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาม

วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
   
       
            (นายกัมปนาท   โลหเจริญวนิช) 
                                                 ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  นับแต่วัน
ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (www.infraset.co.th) ซึ่งไม่
ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด 

The Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 21 April 2021, was 

prepared by the Company, 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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS For iOS 

 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ 

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

ข้อความนั้นเพื่อดูขอ้มูลสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นปี 2564 

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 2021 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 

 

สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

For Android 

1. เปิดแอพพลิเคชั่น LINE 

2. เลือก “เพิ่มเพื่อน” 

3. เลือก “QR Code” 

4. สแกนที่สัญญาลักษณ์ QR Code เพื่อเข้าดสูำเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 

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 2021 AGM. 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 1 
5 

 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด  
Copy the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (QR Code) 

 

 

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวน์โหลดสำเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 

 

Instructions for using QR Code in downloading files 
Copy of the Minutes of the 2021 AGM. 

 

(QR Code) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 

INSET 

The Minutes of the 2021 AGM 

TH Version 

(QR Code) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 

INSET 

The Minutes of the 2021 AGM 

EN Version 

http://www.infraset.co.th/
http://www.infraset.co.th/
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ผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “INSET”) 

ประเภทของหลักทรัพย ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “INSET-W1”) 

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและ
เสนอขาย 

ไม่เกิน 307,999,983 หน่วย 

จำนวนหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ 

ไม่เกิน 307,999,983 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของจำนวนหุ้นท่ีออกและจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น  

(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันที่ออกและเสนอขาย 

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู ้จ ัดการ หรือ บุคคลที ่ได ้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู ้จัดการ เป็นผู้มี
อำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ
หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการเสนอขาย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดง 
สิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ ดังกล่าว 
ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการ
ใช้สิทธ ิ

 

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำ
การสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย คือ วันท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี  

ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่ว ันใช้ส ิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย
ก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว  

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธ ิ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
   

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 
5 

 รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
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นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

เหตุแห่งการปรับสิทธิ และเหตุในการ
ต้องออกหุ้นใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
ซึ ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื ่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเป็น
ผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และ
ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 
เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ 
Qo  =  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 

615,999,966 หุ้น 
Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอ

ขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 
 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 33.33 
 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะ
เกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการ
คำนวณดังนี ้
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วัน
ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ 
(ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดย
ราคาที่นํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่
ละวัน ซึ่งเท่ากับ 5.79 บาทต่อหุ้น 

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 
Qo  =  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 

615,999,966 หุ้น 
Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอ

ขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 

P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 21.77 
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ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
เหลืออยู่ 

บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลืออยู่ทั้งจำนวน 

เง่ือนไขอื่นๆ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเปน็ผู้มี
อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ซึ ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่ง
รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจน
ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา
และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
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1. รายละเอียดการเสนอขาย 
1.1 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน 

ไม่เกิน 307,999,983 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นท่ีออกและจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินฟราเซท จำกัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “INSET-W1”) 

1.2 ประเภทนักลงทุน 
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ (Record Date) ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

1.3 วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย 
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น 

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 
หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญสิทธิฯ ดังกล่าว 
ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) 
ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

2. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 

2.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

2.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทสำหรับ
โครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต 

2.3 เพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตของทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของทั้งภาครัฐและ
เอกชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นในประเภทโครงการดังต่อไปนี้ 

2.3.1 ธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีแนวโน้มการลงทุนก่อสร้างมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของ
การใช้งาน Data และ Cloud ที่สูงมากขึ้นการจาก WFH และ Digital Transformation อีกทั้ง บริษัทมีแผนเพิ่มการ
ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ Cloud Service Provider ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามวัตถุประสงค์
ของผู้ว่าจ้างในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) และเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) สำหรับโครงการในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีรายได้ประจำ (Recurring Income) ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

2.3.2 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเตอร์เน็ต เร่งดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงโครงข่ายเพื่อรองรับ 5G รวมถึงการติดตั้งระบบโทรคมนาคม
ในระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ  

2.3.3 ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจนี้ซึ่งจะเป็นรายได้ประจำที่เกิดจาก
การทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า เป็นบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดย
ครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานโครงสร้างอาคารและงานระบบภายในต่างๆของ Data Center 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 3 
5 

 สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 
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3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ 
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผล
กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนการถือหุ้นกอ่นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ 

Qo  =  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น 
Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 

 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 33.33 
 
ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อย
ละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นท่ีมีการซื้อขายในตลาดลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดย
ราคาที่นํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 5.79 บาทต่อหุ้น 

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 
Qo  =  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น 
Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 

 
Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 21.77 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้
บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ใน
อนาคต อาทิ การร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) กับผู้ประกอบการ Cloud Service Providers และสำรอง
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบ
จากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ  

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อ
รองรับในการขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต อาทิ การร่วมลงทุนก่อสร้างศูนยข์้อมูล 
(Data Center) กับผู้ประกอบการ Cloud Service Providers และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 
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4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีความเป็นไปได้ เนื่องจาก
ในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวขึ้น และมี
การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่าน
ราคาหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของ
บริษัทฯ  

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินท่ี
แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายการเติบโตในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต อาทิ การร่วมลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) กับผู้ประกอบการ Cloud Service 
Providers และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจนำเงินดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการ
ลงทุนหรือพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้น 

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้อง เรียก
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์
ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการ
ลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17 บาท จากทุนเดิมจำนวน  308,000,000 
บาท เป็นจำนวน 307,999,983 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 34 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หหุ้นละ 
0.50 บาท  

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,999,983 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 461,999,974.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 153,999,991.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังต่อไปนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหลักทรัพย ์ จำนวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกำหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ 307,999,983 0.50 153,999,991.50 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทได้มมีติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไมเ่กิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท โดยมรีายละเอียดดังต่อไปน ี

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซ้ือ   และชำระ

เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ คร้ังที่ 1 ซ่ึงจะ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ โดยกำหนด
รายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะ
ได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสทิธิฯ 
(Record Date) ในวันที่ 
15 ตุลาคม 2564 

ไม่เกิน 
307,999,983 

หุ้น 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท
ฯ ในอัตราส่วน 2 
หุ้นสามัญเดิมต่อ
ใบสำคัญแสดง
สิทธทิี่จะซ้ือหุ้น
สามัญของบริษัทฯ 
คร้ังที่ 1 จำนวน 1 
หน่วย (ในกรณีที่มี
เศษให้ปัดเศษทิ้ง) 

จัดสรรให้โดยไม่คิด
มูลค่า โดยใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญของ
บริษัทฯคร้ังที่ 1 
จำนวน 1 หน่วย มี
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ 1 หุ้น 
และมีราคาใช้สทิธิ 
2.00 บาทตอ่หุ้น 

โปรดดู
รายละเอียดในสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลำดับ

ที่ 1 

- 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 4 
5 
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2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

(ก) ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคญัแสดงสิทธิที่ไม่เตม็จำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ 
ให้ปัดเศษใบสำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือท้ิงทั้งจำนวน 

(ข) ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทตามอัตราการใช้สิทธิที่ระบไุว้ตามเง่ือนไขของใบสำคัญแสดงสิทธ ิหากมี
เศษของหุ้นไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิง้ทั้งจำนวน 

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 
สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  และกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย 
XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2564)   

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2564 

4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญที่ออก
และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (INSET-W1) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ( INSET-W1) เข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป 

5. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (INSET-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น 

5.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทสำหรับ
โครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต 

5.3 เพื่อสร้างความเติบโตในอนาคตของทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ให้สามารถรองรับการขยายการลงทุนของทั้งภาครัฐและ
เอกชนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นในประเภทโครงการดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีแนวโน้มการลงทุนก่อสร้างมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโต
ของการใช้งาน Data และ Cloud ที่สูงมากขึ้นการจาก WFH และ Digital Transformation อีกทั้ง บริษัทมีแผน
เพิ่มการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ Cloud Service Provider ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) และเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการศูนย์
ข้อมูล (Data Center) สำหรับโครงการในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีรายได้ประจำ (Recurring Income) ในสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

5.3.2 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
อินเตอร์เน็ต เร่งดำเนินการก่อสร้าง ติดตั ้งและปรับปรุงโครงข่ายเพื่อรองรับ 5G รวมถึงการติดตั้งระบบ
โทรคมนาคมในระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ  
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5.3.3 ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจนี้ซึ่งจะเป็นรายได้ประจำที่เกิด
จากการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า เป็นบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
โดยครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานโครงสร้างอาคารและงานระบบภายในต่างๆของ Data Center 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการ
ดำเนินการในโครงการต่างๆ ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตาม
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ได้อย่างราบรื่น 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน 

ผู้้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปัน
ผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้ยื่นขอ
จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อน
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้ 

Qo  =  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น 
Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 33.33 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 21.77 โดยมี
รายละเอียดการคำนวณดังนี้ 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอย้อนหลัง 
15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564) โดยราคาที่นํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคา
เฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 5.79 บาทต่อหุ้น 

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาท 
P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 
Qo  =  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 615,999,966 หุ้น 
Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น 
P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 

Price Dilution  =  (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 21.77 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความ
พร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หาก
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ 

 
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 

1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2564 4 สิงหาคม 2564 

2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564  26 สิงหาคม 2564 

3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 6 ตุลาคม 2564 

4 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร INSET-W1 15 ตุลาคม 2564 

5 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 

           ลงช่ือ ..................................................................... 
               ( นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต ) 
        กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
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        เขียนที่...................................................................... 
        วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ................ 

 
ข้าพเจ้า..................................................................................................สัญชาต.ิ..................................................................... 

อยูบ่้านเลขท่ี........................................ซอย...........................................หมู่บ้าน..................................................................... 
ถนน.....................................................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต.............................................................. 
จังหวัด.................................................รหสัไปรษณยี์.............................*อีเมล....................................................................... 
*เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)......................................................................... 

  (กรุณาใส่ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อได้ เพื่อให้บริษัทติดต่อท่านในกรณีที่ใส่ e-mail ไม่ถูกต้อง) 

 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม........................................... หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 
ในรูปแบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย 

❑ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

❑ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว...........................................................................*อีเมล................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)................................................................ มาเช้าร่วมประชุมฯ แทนในครั้งนี ้

 

      
 ลงช่ือ.......................................................................... ผู้ถือหุ้น 
      (..........................................................................) 

 

 
ลงช่ือ......................................................................... ผูร้ับมอบฉันทะ 

       (.........................................................................) 
 
 
หมายเหตุ :  
1. กรณีประชุมดว้ยตนเอง ตอ้งแนบสำเนาบัตรประชาชนมาดว้ย 

2. กรณมีอบฉนัทะให้ผู้อื่น ต้องแนบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. พรอ้มสำเนาบัตรประชาชนหรอืหนังสอืรับรองบริษัทของผู้ถือหุ้น และผูร้ับมอบ

ฉันทะมาดว้ย 

3. นำส่ง Soft File มาที่อีเมล companysecretary@inset.co.th  และ/หรือ จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220   ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 

4. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถูกต้องครบถ้วน

แล้ว บริษัทฯจะจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงค์ (Web link) และคู่มือการเขา้ใช้งานระบบ E-EGM ไปยังอีเมลที่ทา่น

ได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 
5 
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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  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 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 เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รบัมอบฉันทะไดล้ง
ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.  กรณผีู้ถือหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนติิบุคคล ข้อ 1 หรือ 2  
3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐาน

ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
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 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อย
กว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ 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-AGM) ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพือ่
ย ืนย ันส ิทธ ิ เข ้าร ่วมประช ุม E-EGM ผ ่านระบบนำส ่งเอกสาร (Pre-Registration) เพ ื ่อระบ ุต ัวตน โดยเข ้าไปที่  
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  หรือ 

    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/
https://inset.foqus.vc/registration/
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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 หรือนิติบุคค ลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
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 
 
 
 

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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ทั้งนี้กรรมการอสิระของบริษัทฯ ท้ัง 3 ท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี
และไม่มลีักษณะความสัมพันธ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี ้
• เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย 
• เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือนประจำ 
• เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 
• มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการทา่นอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี 
• มีความสัมพันธท์างธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำใหไ้ม่สามารถทำหน้าที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 
ชื่อ/นามสกุล : นายกัมปนาท  โลหเจริญวนิช 
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /  
  กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 71  ปี 
ที่อยู่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี- 
 

ชื่อ/นามสกุล : นายศรัณย์   สุภัคศรัณย์ 
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ : 47  ปี 
ที่อยู่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  -ไม่มี- 
 

ชื่อ/นามสกุล : นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 43  ปี 
ที่อยู่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  -ไม่มี- 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (PROXY Form A.)  

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(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 7)  

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)  

 (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 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี 8 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty stamp 

20฿ 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 

1/2564 ในวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก 

ส านกังานใหญ่ บริษทัอนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที ่165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึ

เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  

Anyone of the above as my/ our proxy holder to attend and vote on my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting 

of Shareholders No.1/2021 to be held on 6 October 2021 14. 00 hours via electronics channel only and broadcast from 

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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (PROXY Form B.) 

(แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ทีม่อบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(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  

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 8 
5 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 

1/2564 ในวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก 

ส านกังานใหญ่ บริษทัอนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที ่165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึ

เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  

Anyone of the above as my/ our proxy holder to attend and vote on my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting 

of Shareholders No.1/2021 to be held on 6 October 2021 14. 00 hours via electronics channel only and broadcast from 

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 2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2564 

Agenda no. 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held 

on 21 April 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 ่2   พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

Agenda no. 2  To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment 

to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of 

the Company’s registered capital.  

 (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   พจิารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ คร ัง้ที1่ (INSET-W1) 

Agenda no. 3  To consider and approve the issuance of warrants to purchase the ordinary shares of Infraset 

Public Company Limited (INSET-W1). 
 

 (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   พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

Agenda no. 4  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment 

to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of 

the Company’s registered capital. 
 

 (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  พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไม่เกิน 307,999,983 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทั ครัง้ที ่1 (INSET-W1) 

Agenda no.5  To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares up to 307,999,983 

shares, at the par value of 0.50 Baht per share, for the issuance of warrants to purchase ordinary 

shares of the Company No.1 (INSET-W1) 

 (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  พจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

Agenda no.6  To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and Clause 3 of the 

Memorandum of Association of the Company to be in line with the amendment of the 

Company’s objectives. 

 (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 ่7   พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

Agenda no. 7 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 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  

(………………………….....…………….…………….………)  

 

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

Signature                                     Proxy Holder  

(……………………………………….………....……….....)  
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หมายเหตุ /Remarks  

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

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 ัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

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

 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ 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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (PROXY Form C.) 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
(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 8 
5 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 

1/2564 ในวนัที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดียวเท่านัน้ โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก 

ส านกังานใหญ่ บริษทัอนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที ่165/37-39 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึ

เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  

Anyone of the above as my/ our proxy holder to attend and vote on my/ our behalf at the Extraordinary General Meeting 

of Shareholders No.1/2021 to be held on 6 October 2021 14. 00 hours via electronics channel only and broadcast from 

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 2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2564 

Agenda no. 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held 

on 21 April 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 ่2   พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 

Agenda no. 2  To consider and approve the decrease of the Company's registered capital and the amendment 

to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of 

the Company’s registered capital.  

 (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 ่3   พจิารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ คร ัง้ที1่ (INSET-W1) 

Agenda no. 3  To consider and approve the issuance of warrants to purchase the ordinary shares of Infraset 

Public Company Limited (INSET-W1). 
 

 (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 ่4   พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

Agenda no. 4  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment 

to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of 

the Company’s registered capital. 
 

 (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  พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไม่เกิน 307,999,983 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทั ครัง้ที ่1 (INSET-W1) 

Agenda no.5  To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares up to 307,999,983 

shares, at the par value of 0.50 Baht per share, for the issuance of warrants to purchase ordinary 

shares of the Company No.1 (INSET-W1) 

 (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  พจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

Agenda no.6  To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and Clause 3 of the 

Memorandum of Association of the Company to be in line with the amendment of the 

Company’s objectives. 
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 (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   พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

Agenda no. 7 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  

  (………………………….....…………….…………….…)  

 

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

Signature                                     Proxy Holder  

   (……………………………………….………....……....)  
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หมายเหตุ  / Remarks  

1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

 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. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ 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. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ 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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การออกหลักทรัพย์ การเสนอขายและการโอนหลักทรัพย ์

ข้อ 14. การออกหลักทรัพย์ และการเสนอขาย หลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ตลอดจนการโอนหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

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 โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

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

 

สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 
5 
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ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 
 
 
 
 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็น
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม นอกจากนี้กรรมการบริษัท
มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอัน
ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 

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

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

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

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นได้เรยีกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้การประชุม

เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชุม 

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 
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1.  
 

 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน เปิดเผยและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม รายละเอียดดังนี้ 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) เป็นต้น 

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่ง
ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่าบริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น 
ก่อนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทสามารถขีดฆ่า หรือทำให้มองไม่เห็นข้อมูลนั้น เพื่อปกปิดข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว 
บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

 

2. วัตถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ ้น และ/หรือผู ้รับมอบฉันทะ เพื่อ

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

2.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง 
กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม 

2.2  เพื่อจัดส่งเล่มรายงานประจำปี และ/หรือจัดทำรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 

2.3  เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.4  เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อประโยชน์
ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่ราชการ
กำหนด  

 

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 
5 
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3. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ถ ือหุ ้น และ/หรือผู ้ร ับมอบฉันทะต่อบุคคลหรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  

ดังต่อไปนี้ 

3.1 ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการ ที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการจัดการประชุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้น 
และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ 

3.2  หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3.3  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ ในกรณีมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4  เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น 

 
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
การถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความ

จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 
 

6. ช่องทางการติดต่อ 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท : 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท ์: 02-0297444 ต่อ 901 

อีเมล  :  CompanySecretary@inset.co.th 
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บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการนำส่ง และขั้นตอนการพิจารณา
ดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท้ังนี้ไม่จำกัดว่าต้องมีสดัส่วนการถือหุ้นข้ันต่ำเท่าใด 

2. หลักเกณฑก์ารส่งคำถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้น 
 2.1 คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี ้

ก. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 
ข. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 2.2 ขั้นตอนการพิจารณา 
ก. ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนำส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยให้ระบุ ช่ือ - สกุล จำนวนหุ้นท่ีถือในบริษัทฯ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) 
 ตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2564 ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

อีเมล :  companysecretary@inset.co.th   
ไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

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

 

ข. เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลัน่กรองคำถามในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อช้ีแจงให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้หาก
คำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 หรือเป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทฯ ภายใน วัน เวลา ที่กำหนด 
บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 
5 
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แผนที่สถานที่จัดการประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 
5 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


