ที่. INSET 008/2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ที่ ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้ งแรก (IPO) กาหนดการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริ ษทั

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ของบริ ษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและรับรองงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
2. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและเห็นชอบการจ่ายเงิน
ปันผลและการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
2.1) พิ จารณาอนุ ม ัติ จ่า ยเงิ นปั นผลส าหรั บผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ทั งวด 12 เดื อน ตั้ง แต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท โดยบริ ษทั ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สาหรับผลการดาเนิ นงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่
30 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.035 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน 19,600,000 บาท และสาหรับผล
การดาเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 ขอเสนอจ่ายเพิ่มเติมหุ้นละ 0.115 บาท
เป็ นเงิน 64,400,000 บาท รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2562 จานวน 84,000,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 69.93 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริ ษทั
2.2) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจานวน 1,162,856.69 บาท
สาหรับผลการดาเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
2.3) ก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ้นที่ มี สิ ทธิ ไ ด้รับเงิ นปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 (Record Date) (จะขึ้ น
เครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวัน 29 เมษายน 2563) โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผล
แก่ผถู ้ ือหุน้ ในภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
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3. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการ ที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยเห็นชอบแล้ว
ตามรายชื่อดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
1) นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์
2) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
3) นายเกษม เตไชยา

ตาแหน่ งที่ออกตามวาระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ตาแหน่ งที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
ยกเว้นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
4.1) ค่าตอบแทนรายเดือน
หน่วย : บาท/เดือน
ตาแหน่ ง
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2562
ประธานกรรมการ
8,000
8,000
กรรมการ
8,000
8,000
4.2) เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน่วย : บาท/ครั้ง
ตาแหน่ งประธาน
ตาแหน่ งกรรมการ
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
(ปี ที่เสนอ)
15,000
15,000
12,000
12,000
15,000
15,000
12,000
12,000
15,000
15,000
12,000
12,000

4.3 ) ค่าบาเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบาเหน็จร้อยละ 1 ของกาไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หาร)
4.4 ) ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตวั เงิน : -ไม่มี-
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5. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก
บริ ษทั เอเอสเอ็น ออดิท จากัด และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี 2563 เป็ นจานวนเงินรวม 1,450,000
บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริ การอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอธิพงศ์
นายวิชยั
นายเสถียร
นางสาวกุลธิดา
นายยุทธพงษ์
นางสาวกนิษฐา

อธิพงศ์สกุล
รุ จิตานนท์
วงศ์สนันท์
ภาสุรกุล
เชื้อเมืองพาน
ศิริพฒั นสมชาย

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837

6. เห็ น ชอบให้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้ง
แรก (IPO)
จากเดิม บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนการเสนอ
ขายหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนี้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน (เดิม)

1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่ อสารลง
ใต้ดินในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 2
1.2) โครงการวางระบบเครื อข่ายและอุปกรณ์ WiFi
(โครงการ Google Station)
2) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

รวม

จานวนเงิน
โดยประมาณ
ตามแผนการใช้ เงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
ระยะเวลาที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ

200.00

ภายในปี 2563

150.00

ภายในปี 2563

24.63
374.63

ภายในปี 2563

เหตุผลและความจาเป็ น : เนื่ องจาก Google มีแนวโน้มที่จะยกเลิก โครงการ Google Station ทัว่ โลกรวมถึ ง
ประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรนาเงินทุนจาก โครงการ Google Station มาใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแทน
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท คงเหลื อ เงิ น ที่ ไ ด้จ ากการเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ใช้ใ นโครงการ Google Station
จานวน 148.64 ล้านบาท ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินสาหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจานวน 348.64 ล้านบาท เป็ นดังนี้
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน (ใหม่ )

1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่ อสารลง
ใต้ดินในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 2
1.2) โครงการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจ
โทรคมนาคมในอนาคต
รวม

จานวนเงิน
โดยประมาณ
ตามแผนการใช้ เงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
ระยะเวลาที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ

200.00

ภายในปี 2563

148.64

ภายในปี 2563

348.64

บริ ษทั คาดว่าการเปลี่ ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจหรื อต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่
ระบุไว้ในคาขออนุญาตหรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน จะต้อง
ได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงโดยไม่มีเสี ยงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยง และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทจ. 71/2561 เรื่ องรายงานในหนังสื อนัด
ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
7. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่ ชั้น 2 สานักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร
10220 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่
9 มีนาคม 2563 (Record Date) (จะขึ้นเครื่ องหมาย XM หรื อวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นในวันที่
6 มีนาคม 2563)
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ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จาเป็ นต่าง ๆ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในลาดับต่อไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยบริ ษทั จะเริ่ มเผยแพร่ ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.infraset.co.th ล่วงหน้าก่ อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นตั้ง แต่วนั ที่ 3
เมษายน 2563 เป็ นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
29 สิ งหาคม 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั สาหรับปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาปี
2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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