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ท่ี. INSET 008/2563   
       วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการบริษทั การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุน
ท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO)  ก าหนดการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 
21 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 
 

2. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัและเห็นชอบการจ่ายเงิน
ปันผลและการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั งวด 12 เดือน ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท โดยบริษทัไดมี้การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.035 บาทต่อหุน้ เป็นเงินจ านวน 19,600,000 บาท และส าหรับผล
การด าเนินงาน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธนัวาคม 2562 ขอเสนอจ่ายเพิ่มเติมหุ้นละ 0.115 บาท 
เป็นเงิน 64,400,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2562 จ านวน 84,000,000 บาท ทั้งน้ีการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.93 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทั 

 

2.2) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจ านวน 1,162,856.69 บาท 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธนัวาคม 2562  

 

2.3) ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 (Record Date) (จะขึ้น
เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนั 29 เมษายน 2563) โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
แก่ผูถื้อหุน้ในภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
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3. เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการ ท่ี
ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นชอบแลว้ 
ตามรายช่ือดงัน้ี  

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งท่ีออกตามวาระ ต าแหน่งท่ีจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
1) นายศรัณย ์ สุภคัศรัณย ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
2) นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
3) นายเกษม  เตไชยา   กรรมการ กรรมการ 

 

 

4. เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดค้่าตอบแทน ดงัต่อไปน้ี 
4.1)   ค่าตอบแทนรายเดือน  

                  หน่วย : บาท/เดือน 
ต าแหน่ง ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

ประธานกรรมการ 8,000 8,000 
กรรมการ 8,000 8,000 
 

4.2)  เบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
                    หน่วย : บาท/คร้ัง 

 
คณะกรรมการ 

ต าแหน่งประธาน ต าแหน่งกรรมการ 

ปี 2563 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562 ปี 2563 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562 

คณะกรรมการบริษทั 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 

4.3 ) ค่าบ าเหน็จกรรมการ : กรรมการไดรั้บค่าบ าเหน็จร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
(เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

 

4.4 ) ผลประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน  : -ไม่มี- 
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5. เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก 
บริษทั เอเอสเอน็ ออดิท จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 1,450,000 
บาท โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายและบริการอ่ืน ๆ (ถา้มี) มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

1. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 หรือ 
2. นายวิชยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 หรือ 
3. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา   ภาสุรกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946 หรือ 
5. นายยทุธพงษ ์   เช้ือเมืองพาน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 หรือ 
6. นางสาวกนิษฐา   ศิริพฒันสมชาย   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10837 
 

6. เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรก (IPO)  
จากเดิม บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินตามแบบแสดงรายการท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทุนของบริษทั ดงัน้ี  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม) จ านวนเงิน 

โดยประมาณ 
ตามแผนการใช้เงิน 

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ  

1)   เพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย     
1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายส่ือสารลง       

ใตดิ้นในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 
200.00 ภายในปี 2563 

1.2)  โครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi 
 (โครงการ Google Station) 

150.00 ภายในปี 2563 

2)   เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 24.63 ภายในปี 2563 
รวม 374.63  

 

เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจาก Google มีแนวโน้มท่ีจะยกเลิก โครงการ Google Station ทัว่โลกรวมถึง
ประเทศไทย ดงันั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา่ควรน าเงินทุนจาก โครงการ Google Station มาใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนในโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตแทน  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทคงเหลือเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้ในโครงการ Google Station 
จ านวน 148.64 ลา้นบาท ตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนลงวนัท่ี 24 มกราคม 2563 จึงเสนอใหเ้ปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งินส าหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจ านวน 348.64 ลา้นบาท เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่) จ านวนเงิน

โดยประมาณ 
ตามแผนการใช้เงิน 

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ 

1)   เพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 
  

       1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายส่ือสารลง       
               ใตดิ้นในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 

200.00 ภายในปี 2563 

1.2) โครงการรับเหมาก่อสร้างเก่ียวกบัธุรกิจ 
        โทรคมนาคมในอนาคต 

148.64 ภายในปี 2563 

รวม 348.64  
 

บริษทัคาดว่าการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจหรือต่อประมาณการใด ๆ ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ขอ้ 38 (6) (ก) หากมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใช้เงินตามท่ี
ระบุไวใ้นค าขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวน จะตอ้ง
ไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคดัคา้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 71/2561 เร่ืองรายงานในหนังสือนัด
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 

 

7. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม
ใหญ่ ชั้น 2 ส านักงานเลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
10220   โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  ในวนัท่ี   
9 มีนาคม 2563 (Record Date) (จะขึ้นเคร่ืองหมาย XM หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 
6 มีนาคม 2563)   
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ทั้งน้ี บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้ในล าดบัต่อไปและ
รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะเร่ิมเผยแพร่ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษทั www.infraset.co.th  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี 3 
เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ีมีวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
  29 สิงหาคม 2562 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปี 2562 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 
วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
              (นายศกัด์ิบวร    พุกกะณะสุต) 
                       กรรมการผูจ้ดัการ 

  
 

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

