Attachment 1

สำเนารายงานการประชุมสาวิมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด
Copy the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 (QR Code)

ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 1
Supporting Document for consideration of Agenda 1

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นับแต่วัน
ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ ( www.infraset.co.th) ซึ่งไม่
ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด
The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 held on 6
October 2021, was prepared by the Company, as detailed in Enclosure 1, from the date of meeting in
accordance with the law. It was posted on the Company’s website (www.infraset.co.th) and there was
no any objection or amendment.

วิธกี ารใช้รหัสคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญวิผถู้ อื หุน้ ครัง้ ที่1/2564

Instructions for using QR Code in downloading files
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สำหรับระบบปฏิบตั กิ าร iOS
เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มอื ถือ
สแกนทีส่ ญ
ั ญาลักษณ์ QR Code ( ตามรูปด้านบน)
หน้าจอจะมีขอ้ ความแจ้งเตือน (Notification) ให้กดที่
ข้อความนัน้ เพือ่ ดูขอ้ มูลสำเนารายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
หมายเหตุ :
กรณีทไี่ ม่มขี อ้ ความแจ้งเตือน (Notification) บนมือถือ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชัน่ อืน่ ๆ ได้เช่น
QR Code Reader หรือ LINE เป็นต้น
1.
2.
3.

สำหรับระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
1.
2.
3.
4.

เปิดแอพพลิเคชัน่ LINE
เลือก “เพิม่ เพือ่ น”
เลือก “QR Code”
สแกนทีส่ ญ
ั ญาลักษณ์ QR Code เพือ่ เข้าดูสำเนา
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

For iOS
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
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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

For Android
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 EGM No.1/2021

