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ที่. INSET 010/2565 
 

วันท่ี  22 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท  อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2564 
   ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 

 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) พร้อมงบการเงิน
ของบริษัท ซึ ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ ้นสุด 31 
ธันวาคม 2564 (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)  

 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 
 4. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ) 

 6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนน
และการประกาศผลการนับคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 

 7.  สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
 8. คำบอกกล่าวการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 9. แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปี 2564 

 10. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
  

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ใน
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.  ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  10220 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมท้ังเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ (www.infraset.co.th) ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู ้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่
ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่1 ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

 

http://www.infraset.co.th/
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2564  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษัทได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 
2564 ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code)  
ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่2 ) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2564 และรายงาน
ประจำปี 2564  ของบริษัทฯใหผู้้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :   เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปี
ของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 
2564 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชี 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด  และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โคช (QR Code) 
ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่2 ) 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 

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

ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8 ,526,940 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 

4.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 104,720,000 บาท 
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 61.41 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 



หน้า 5 จาก 38 

 

รายการ วันที่ดำเนินการ 

▪ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) 10 มีนาคม 2565 

▪ กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 19 พฤษภาคม 2565 

ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา รายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
กำไรสุทธิ (บาท) 120,121,207.32 135,490,506.12 170,538,798.91 
จำนวนหุ้นท่ีชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น) 560,000,000.00 560,000,000.00 615,999,966.00 
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) 0.15 0.038 - 
มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น) - 0.081 0.17 
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น) - 0.050 - 
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท : หุ้น) 0.15 0.169 0.17 
มูลค่าเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (บาท) 84,000,000.00 94,640,000.00 104,720,000.00 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 69.93% 69.85% 61.41% 

 
 

ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชมุสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

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

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีดังต่อไปนี ้

 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  : ได ้พ ิจารณา กลั ่นกรอง  หลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึง
คุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณา
กรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้
โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 
ท่าน คือ (1) นายวิเชียร  เจียกเจิม    (2) นายเมธา  โชติอภิสิทธ์ิกุล  

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่งท่ีออกตามวาระ 

1. นายวิเชียร  เจียกเจิม     กรรมการ 
2. นายเมธา  โชติอภสิิทธ์ิกุล กรรมการ 
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กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของผู้ที่คณะกรรมการเสนอช่ือ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียดเพื่อพิจารณาที่ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 3) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรอง
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบแจ้งข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื ่อพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 

 
6.1 ค่าตอบแทนรายเดือน  

                  หน่วย : บาท/เดือน 
ตำแหน่ง ปี 2564  

 
ปี 2565  

(ปีที่เสนอ) 

ประธานกรรมการ 8,000 8,000 

กรรมการ 8,000 8,000 
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6.2 เบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 
                       หน่วย : บาท/ครั้ง 

  ตำแหน่งประธาน ตำแหน่งกรรมการ 

คณะกรรมการ ปี 2564 
 

ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2564 
 

ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท 15,000 15,000 12,000 12,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 12,000 12,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 12,000 12,000 
  
 

 

6.3 ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 
ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)      

6.4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน  :   -ไม่มี- 
 

 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  : มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 

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

ความเห็นคณะกรรมการ   :  มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 เป็น
จำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

 รายช่ือผูส้อบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 

จำนวนปีท่ี
สอบบัญชีให้

บริษัท 

เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือใน
งบการเงินปี 

สัดส่วน
การไดเ้สยี
ในบริษัท 

1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 - - ไม่ม ี
2 นายวิชัย  รุจิตานนท ์ 4054 - - ไม่ม ี
3 นายเสถียร         วงศ์สนันท์ 3495 - - ไม่ม ี
4 นางสาวกุลธิดา    ภาสรุกุล  5946 - - ไม่ม ี
5 นายยุทธพงษ์      เชื้อเมืองพาน  9445 4 2560 - 2563 ไม่ม ี
6 นางสาวกนิษฐา    ศิริพัฒนสมชาย  10837 1 2564 ไม่ม ี



หน้า 8 จาก 38 

 

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

รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา มีดงันี้ 
      หน่วย : บาท/ปี 

ค่าตอบแทนสอบบัญช ี ปี 2564  
 

ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
(%) 

สอบทานงบการเงิน    

รายไตรมาส 260,000.00 275,000.00  
รวม 3 ไตรมาส 780,000.00 825,000.00  

งบการเงินประจำป ี 720,000.00          795,000.00  
รวม 1,500,000.00 1,620,000.00 8% 

 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :   มติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8  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 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ 
จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
ตามมาตรา 105 

 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี ้
 

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ช้ัน 2 สำนักงานเลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   โดยกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 (Record Date) 
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เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงขอ
ความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็น
ตัวแทนรับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 4) 

 
อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  หรือรับมอบฉันทะมาร่วมการประชุม เพื่อความ

สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เดินทางมา
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จึงขออภัยในความไม่สะดวกบางประการ มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน

การประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผู้ถือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ได้จาก www.infraset.co.th โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่าน้ัน รายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 5) 

 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน   เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
   
       
            (นายกัมปนาท   โลหเจริญวนิช) 
                                                 ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS For iOS 

 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ 

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

ข้อความนั้นเพื่อดูขอ้มูลสำเนารายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 

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 EGM No.1/2021 

 

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
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 

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 EGM No.1/2021 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 1 
5 

 สำเนารายงานการประชุมสาวิมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด  
Copy the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 (QR Code) 

 

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวน์โหลด 

สำเนารายงานการประชมุสามัญวิผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564 

Instructions for using QR Code in downloading files 
Copy of the Minutes of the EGM No.1/2021 

 
INSET 

The Minutes of the EGM No.1/2021 

TH Version 

 

(QR code) 
รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 

INSET 

The Minutes of the EGM No.1/2021 

ENG Version 

 

(QR code) 
รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 

http://www.infraset.co.th/
http://www.infraset.co.th/
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ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3 
Supporting Document for consideration of Agenda 2 and 3 

 
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 

วิธกีารใช้รหัสคิวอาร์โค้ด QR Code สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 
 

Instructions for using QR Code in downloading files. 
The 2021 Annual Report (form 56-1 One Report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS For iOS 

 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพทม์ือถือ 

2.  สแกนที่สัญญาลกัษณ์ QR Code ( ตามรูปด้านบน) 
3.  หน้าจอจะมีขอ้ความแจ้งเตือน (Notification) 

     ให้กดที่ขอ้ความนั้นเพือ่ดูข้อมูลรายงานประจำป ี2564    
     ( แบบ 56-1 One Report) 

 

   หมายเหตุ:  
   กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนมือถือ 

   ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code  ผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้   
   เช่น 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 the 2021 Annual Report  

  (form 56-1 One Report) 

  

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 “เพิ่มเพือ่น” 

3.  เลือก “QR Code” 

4.  สแกนที่สัญญาลกัษณ์ QR Code เพื่อเข้าดูรายงานประจำปี   
     2564 ( แบบ 56-1 One Report) 

 

1.  Open LINE application 

2.  Select “Add Friend” 

3. Select “QR Code” 

4.  Scan the QR Code to access the 2021  

         Annual Report (form 56-1 One Report ) 

 

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 2 
5 

 

(QR Code) 

รายงานประจำปี 2564 

INSET 2021 ANNUAL REPORT  

ENG Version 

(QR Code) 
รายงานประจำปี  2564 

INSET 2021 ANNUAL REPORT  

TH Version 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่ 
ชื่อ/สกลุ : นายวิเชียร  เจียกเจิม 
ตำแหน่ง : กรรมการ 
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 69  ปี 
สัดส่วนถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ  31 ธันวาคม 2564 
 : 1,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (M.B.A) INDIANA UNIVERSITY, U.S.A. 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกยีรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
• หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 13/2543 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เนอวานา ไดอิ 
2562 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  บมจ. อินฟราเซท 
2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บจก. ไอลสิ อินโนเวช่ัน 
2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บจก. บียอนดก์รีน 
2542 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่คอนโดมเินี่ยม 
2541 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บจก. คลังสินค้านานากิจ 
2534 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  บจก. บีทีเอมยู ลสิซิ่ง จำกัด (ประเทศไทย) 
2532 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  บจก. บีโอที ลีส (ประเทศไทย) 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น   : จำนวน  1  แห่ง 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   : จำนวน  6  แห่ง 
กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   : -ไม่มี- 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง   : กรรมการ 
วันที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท  : 15 มีนาคม 2562 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  : 3 ปี  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาะระ  : 3 ปี  
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2564   : คณะกรรมการบริษัท จำนวน   5/5  ครั้ง 
   : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน   1/1  ครั้ง 
   : ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี1/2564 จำนวน   1/1  ครั้ง 
  

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

 
 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการ ลำดับที่ 1 
ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 3 
5 

 



หน้า 13 จาก 38 

 

 
 

 

 

 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่ 
ชื่อ/สกลุ : นายเมธา โชติอภิสิทธ์ิกุล 
ตำแหน่ง : กรรมการ 
 : รองกรรมการผู้จดัการสายงานบรหิารทั่วไป 
 : กรรมการบริหาร  
สัญชาติ : ไทย 
อายุ : 43  ปี 
สัดส่วนถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ  31 ธันวาคม 2564 
 : 23,595,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 151/2561) 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :  
2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ    บมจ. อินฟราเซท  
 : รองกรรมการผู้จดัการสายงานบรหิารทั่วไป 
 : กรรมการบริหาร 
2558 – 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     บจก. อินฟราเซท 
2551 – 2557 : ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ บจก. อินฟราเซท 
 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น   : -ไม่มี- 
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   : -ไม่มี- 
กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   : -ไม่มี- 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกต้ัง   : กรรมการ 
วันที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท  : 15 มีนาคม 2562 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  : 3 ปี  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาะระ  : 3 ปี  
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2564   : คณะกรรมการบริษัท จำนวน     5/5  ครั้ง 
   : คณะกรรมการบรหิาร จำนวน  12/12  ครั้ง 
   : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี จำนวน    0/1   ครั้ง 
   : ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี1/2564 จำนวน    1/1   ครั้ง 

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

• ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
• ปริญญาโท สาขา บรหิารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการ ลำดับที่ 2 
ประกอบพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 3 
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 ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้ 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึง มีคุณสมบัติตามที่บริษัทได้
กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ดังน้ี 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง กล่าว
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 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 4 
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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 :  
วาระที่ 6  : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
 
 

ชื่อ/นามสกุล : นายศรัณย์   สุภัคศรัณย์ 
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ : 48  ปี 
ที่อยู่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :   
วาระที่ 6  : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
 

ชื่อ/นามสกุล : นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ : 44  ปี 
ที่อยู่ : บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์
  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :   
วาระที่ 6  : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 4 
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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 4)  
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4)  
 (1) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ _______________ปี  

     Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________________ ต าบล/แขวง ___________________  
Address                                    Road             Sub-District  

อ าเภอ/เขต ___________________________ จงัหวดั _________________________ รหสัไปรษณีย ์____________หรือ  
District  Province           Zip Code 

 (2) ชื่อ ___________________________________________________________________ อายุ ______________ปี  
Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _____________________ ต าบล/แขวง _____________________________  
Address                             Road                                      Sub-District  

อ าเภอ/เขต ______________________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์__________หรือ  
District         Province               Zip Code 

  (3) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ ______________ปี  
      Name     Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง ___________________________  
Address                             Road                                      Sub-District  

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์_______ หรือ  
District      Province             Zip Code 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี 5 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
Duty stamp 

20฿ 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ า ปี 
2565 ในวนัที ่20 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ บริษทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที ่165/37-39 ถนนรามอนิทรา 
แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Shareholder’s 
Meeting to be held on 20 April 2022 at 14. 00 hours at Infraset Public Company Limited (Head Office) 165/37-39  
Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.  
 
กิจการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder 
which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

ลงชื่อ ……..….…………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ  
Signature                                        Proxy Grantor  
(………………………….....…………….…………….………)  

 
ลงชื่อ ……….…….…………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  
Signature                                       Proxy Holder  
(……………………………………….………....……….....)  

 

ลงชื่อ ……….…………….…….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  
Signature                                       Proxy Holder  
(……………………………………….………....……….....)  

 
ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  
Signature                                       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  
โดยถอืหุน้จานวนท ัง้สิ้นรวม____________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสยีง ดงันี้ 
holding the total amount of   shares  with the voting rights     votes as follows: 
 หุน้สามญั_____________________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสยีง ดงันี้ 

ordinary share    shares     with the voting rights     votes as follows: 
หุน้บุริมสทิธิ_____________________________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสยีง ดงันี้ 

ordinary share    shares     with the voting rights      votes as follows: 
 

3.  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint  
 (1) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ _______________ปี  

     Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________________ ต าบล/แขวง ___________________  
Address                                    Road             Sub-District  

อ าเภอ/เขต ___________________________ จงัหวดั _________________________ รหสัไปรษณีย ์____________หรือ  
District  Province           Zip Code 

 (2) ชื่อ ___________________________________________________________________ อายุ ______________ปี  
Name  Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _____________________ ต าบล/แขวง _____________________________  
Address                              Road                                    Sub-District  

อ าเภอ/เขต ______________________________ จงัหวดั _______________________ รหสัไปรษณีย ์__________หรือ  
District         Province               Zip Code 

  (3) ชื่อ __________________________________________________________________ อายุ ______________ปี  
      Name     Age  Years  

อยู่บา้นเลขที ่_________________ ถนน _______________________ ต าบล/แขวง ___________________________  
Address                             Road                                      Sub-District  

อ าเภอ/เขต ____________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย ์_______ หรือ  
District      Province             Zip Code 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty stamp 
20฿ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 5 
5 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ า ปี 
2565 ในวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ บริษทัอินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอนิทรา  
แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Shareholder’s 
Meeting to be held on 20 April 2022 at 14. 00 hours at Infraset Public Company Limited (Head Office) 165/37-39  
Ram Intra Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.  
 
4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้  

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:  
 

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 2564 
Agenda no. 1  To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 held 

on 6 October 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   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบริษทัฯ ส าหรบัปี 2564  
Agenda no. 2  To acknowledge the Company’s operating result for the year 2021  

 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
Agenda no. 3  To consider and approve the Company’s financial statements for the year ended 
                       31 December 2021. 

 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ การจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2564  
Agenda no. 4  To consider and approve the appropriation of net profit as a legal reserve and the dividend 

payment for the year 2021. 
 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain. 
 

 
วาระที ่5   พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda no.5  To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation. 
 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
 

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions. 
 การแต่งตัง้กรรมการท ัง้ชดุ  

 Appoint all the nominated candidates as a whole.  
 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain. 
 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
Appoint an individual candidate. 
 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
(1) ชื่อกรรมการ   นายวเิชยีร  เจยีกเจมิ 

Name of Director  Mr. Vichien Jearkjirm 
 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
(2) ชื่อกรรมการ   นายเมธา โชติอภสิทิธ์ิกุล 

Name of Director  Mr. Metha Chotiapisitkul  
 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2565 
Agenda no. 6 To consider the remunerations of the Company’s directors for the year 2022. 
 

 (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   พจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
Agenda no.7  To consider the appointment of the Company’s auditor and the determination of the auditor’s 

remuneration for the year 2022. 
 

 (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 ่8   พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda no. 8 To consider 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. 
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 7.  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมกีาร
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม เติมขอ้เท็จจริง
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  
(……………………………………….………....……….....)  

 

ลงชื่อ ……….…………….…….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  
Signature                                       Proxy Holder  
(……………………………………….………....……….....)  

 
ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  
Signature                                       Proxy Holder  
(……………………………………….………....……….....)  

 
หมายเหตุ /Remarks  
1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลาย

คนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

 

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

 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ  
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the 
Attachment to Proxy Form B. 
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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 5 
5 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 
20 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ บริษทัอินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่น  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Shareholder’s Meeting to 
be held on 20 April 2022 at 14. 00 hours at Infraset Public Company Limited (Head Office) 165/37-39 Ram Intra Road, Anusawari, Bang 
Khen, Bangkok or on the date and at the place as may be adjourned.  
 

4.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้  
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:  
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  หุน้สามญั __________________ หุน้ และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้_____________เสยีง 

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

5.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้ 
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 
วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 2564 
Agenda no. 1  To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 held 

on 6 October 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   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบริษทั ส าหรบัปี 2564  
Agenda no. 2  To acknowledge the Company’s operating result for the year 2021  

 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที ่3   พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
Agenda no. 3  To consider and approve the Company’s financial statements for the year ended 
                       31 December 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 



หน้า 25 จาก 38 

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2564 
Agenda no. 4  To consider and approve the appropriation of net profit as a legal reserve and the dividend 

payment for the year 2021 
 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain. 
 

 
วาระที ่5   พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda no. 5  To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation. 
 

 (1)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.  
 

 (2)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions. 
 การแต่งตัง้กรรมการท ัง้ชดุ  

 Appoint all the nominated candidates as a whole.  
 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain. 
 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
Appoint an individual candidate. 
 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
(1) ชื่อกรรมการ   นายวเิชยีร  เจยีกเจมิ 

Name of Director  Mr. Vichien Jearkjirm 
 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
(2) ชื่อกรรมการ   นายเมธา  โชติอภสิทิธ์ิกุล 

Name of Director  Mr. Metha Chotiapisitkul  
 เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  

Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2565 
Agenda no. 6 To consider the remunerations of the Company’s directors for the year 2022.  
 

 (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   พจิารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
Agenda no.7  To consider the appointment of the Company’s auditor and the determination of the auditor’s 

remuneration for the year 2022. 
 

 (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 ่8   พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda no. 8 To consider 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. 
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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  
   (……………………………………….………....……....)  
 
ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  
Signature                                     Proxy Holder  
   (……………………………………….………....……....)  

 

 
ลงชื่อ ……….………………….....…………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ  
Signature                                     Proxy Holder  
   (……………………………………….………....……....)  

 

 
 

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

ฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 The proxy form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and he/she appointed a 
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.  

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
 (1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้  าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
 (2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian)  
  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

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

than one proxy holder in order to split votes. 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

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

5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the 
Attachment to Proxy Form C 
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1. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับใน ข้อ 31 ถึง 36 ในการดำเนินการประชุมสามัญคร้ังน้ี บริษัทได้แนบ
สำเนาข้อบังคับมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง กรุณานำบัตรประชาชน ,บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่าง
หน่ึง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม 

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

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จจะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะ
ให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง 

5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน 
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ 

หรือใบอนุญาตขับขี่ อย่างใดอย่างหน่ึง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 

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

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

 

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

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

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่ประธาน
เสนอต่อที่ประชุม  

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ย 

และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึก
คะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว 

3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่  หากไม่ได้
ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะ
ใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 
5 
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ลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 
- แสดงบัตรประชาชน 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน  
-  
 
 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

มาด้วยตนเอง
  

มอบฉันทะ มอบฉันทะ 

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

ตรวจเอกสาร 
- หนังสือมอบฉันทะและอากรแสตมป ์
- สำเนาบัตรประชาชนผูม้อบ-รับรอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 
- บัตรประชาชนผูร้ับมอบ 
 
 

ลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 
- ตรวจเอกสารข้างต้น 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

เข้าห้องประชุม 
เวลา 14.00 น. 

เริ่มประชุมตามลำดับระเบียบวาระ 
 

บัตรลงคะแนน* 
          การลงคะแนนเสียง  - เกบ็บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณไีมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง  
                โดยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน 
                (ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไมไ่ดร้ับบัตรลงคะแนนและไม่ออกเสยีงอีก) 

** เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนน  
    ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
ประชุม 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 
5 
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คณะกรรมการ 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 
กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 

ข้อ 16. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธาน
ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับข้อ 20 
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 
 

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 

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

 

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

 
 
 
 
 

สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 
5 
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ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็น
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม นอกจากนี้กรรมการบริษัท
มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอัน
ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 

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 สถานที่ท่ีจะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดั
อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือ
กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ในชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ
ห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรยีกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้การประชุม

เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชุม 
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ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 

 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด 
ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

            (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แกบุ่คคลอื่น 
 (ข) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
 (ค)  การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

 (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
 (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 
 (ฉ)  การเลิกบริษัท 
 (ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
 (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษทัอ่ืน 
 (ฌ)  การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญตัิไว้ว่าต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 

ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 36. กิจการที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมดีงันี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำป ี
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ 
(6) กิจการอื่น ๆ 
 

 

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 
 

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

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธไิด้รับ
เงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รบัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถ้อื
หุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 
 

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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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 ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 

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

 

2. วัตถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม 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 8 
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  หนว่ยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล 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 10220 
โทรศัพท ์: 02-0927444 ต่อ 901 

อีเมล  :  companysecretary@inset.co.th 
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 เรียน บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)   
    
        เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น.................................................. 

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

 
1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรปูแบบเล่ม กรณุาทำเครื่องหมาย   ✓  ในช่อง (   ) 

 (   ) ฉบับภาษาไทย 
 (   ) ฉบับภาษาอังกฤษ 

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 (   ) ให้บริษัทจัดส่งไปตามที่อยู่ข้างต้น 
 (   ) ให้บริษัทจัดส่งไปตามที่อยู่ใหม่ข้างล่าง 

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

 
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่ 

  “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” 
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  

  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

  
หรือ companysecretary@inset.co.th 

             หากมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อ 0-2092-7444 ต่อ 104 และ 901 

 
หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2564 ได้ท่านละ 1 เล่ม 

                         : ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจดัส่งเอกสาร 
 
  

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 
5 
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 
5 
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บริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) 

165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท์ 02-092-7444 โทรสาร 02-092-7448 

    www. Infraset.co.th       info@infraset.co.th 


