
 

ที.่ INSET 009/2565   
        วันท่ี 11 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (INSET-W1) 
 

เรียน ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (INSET-W1) 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
 

ตามที่บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 
(INSET -W1)  ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 307,087,207 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และกันยายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วัน
กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม 2566 
ซึ่งเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปีนับแต่วันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 

บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ INSET-W1 สำหรับ
การใช้สิทธิครั้งแรก ซึ่งตรงกับวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ: วันท่ี 24-30 มีนาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. 

2. กำหนดการใช้สิทธิ  : วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

3. อัตราการใช้สิทธิ  : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 

4. ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 2 บาท ต่อหุ้น 

5. เอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทั้งชำระเงินค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ 

5.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯที ่www.infraset.co.th  

 

5.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นมีสิทธิตามจำนวนที่ระบุ
อยู่ในแบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ใน
ระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้
สิทธิได้ทันที 

 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีต้องการใช้สทิธิ
ต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนกับบริษัทฯ ต่อไป 

 

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


 

5.3  หลักฐานประกอบการใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  
(ข) บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย :  

สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย :  

• สำเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  

• เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ง) นิติบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย : 
• สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
• เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธไิด้ตาม
ความเหมาะสม 

6. วิธีการชำระเงิน 
ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินกำหนด
วันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
6.1 กรณีชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระค่าหุ้นสามัญครั้งเดียวเต็มจำนวน ตามที่

ระบุไว้ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ณ วันท่ีแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝาก ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. อินฟราเซท”เลขที่บัญชี 060-2-93136-6 ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา พร้อมแนบหลักฐานการโอนภายใน
วันใช้สิทธิ 

6.2 กรณีชำระโดย เช็ค/ ดราฟท์/ แคชเชียร์เช็ค / ตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรงุเทพมหานคร
ภายใน 2 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ บมจ. อินฟราเซท” 
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา เลขท่ีบัญชี 060-2-93136-6 
พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลัง 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้
แล้วเท่านั้น หากบริษัทฯ เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว 

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายทาง
ภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือ
ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(ถ้ามี) 



 

7. สถานที่ติดต่อจัดส่งเอกสาร แสดงความจำนงในการขอใช้สิทธิ 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์ : 0-2092-7444 ต่อ 901 
โทรสาร  : 0-2092-7448 
อีเมล     : companysecretary@inset.co.th 

 
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อกำหนดสิทธิ INSET-W1 ซึ่งสามารถ

ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.infraset.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หมวด “ข้อมูลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” 
และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น ในเวลาทำการ
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (นายศักดิ์บวร    พุกกะณะสตุ) 
                   กรรมการผู้จัดการ 
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