ที่. INSET 021/2563
วันที่ 7 เมษายน 2563
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันที่ 22 เมษายน 2563 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ฉบับแก้ไข)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท อิ นฟราเซท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติ กาหนดวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น
ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สานักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนราม
อินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10220 นั้น
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID–19) ในประเทศไทย มีการแพร่ ระบาด
เพิ่มขึ้น และเริ่ มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่ วมมือให้ภาคเอกชนพิจารณาความจาเป็ นในการ
จัดกิจกรรม ที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกัน ซึ่ งจะเป็ นโอกาสที่ทาให้การแพร่ ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่ บุคคลทัว่ ไปได้
โดยง่ า ย จากเหตุ ผ ลและความจาเป็ นดัง กล่ า วข้า งต้น ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ในการประชุ มครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อ
วันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคานึงถึงประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิ
ดังนี้
1. อนุ มตั ิให้เลื่ อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุ ม และระเบียบวาระการประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการบริ ษทั มอบอานาจให้ นายศักดิ์ บวร พุกกะณะสุ ต กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ับมอบอานาจให้มีอานาจในการกาหนดวัน และวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ตามความ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าวต่อไป และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26 และมาตรา 225 รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับการกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่
มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2563
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริ ษทั ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.115 บาท
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเฉพาะผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยมี
มติกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) เดิม วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 แก้ไขเป็ น วันพุธที่ 22
เมษายน 2563 และมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ที่เดิมบริ ษทั ฯ มี
แผนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขออนุมตั ิ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นที่จะจัดต่อไปในภายหน้าจะไม่มี
การเสนอขออนุมตั ิจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 อีก
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ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นระหว่างกาลตามที่ คณะกรรมการ มี มติ อนุ มตั ิ เมื่ อ วันที่ 8 พฤศจิ กายน 2562
ในอัตราหุ ้นละ 0.035 บาท ไปแล้ว ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทั้งสองจานวนดังกล่าวแล้วบริ ษทั ฯ จ่ายเงิน
ปันผล รวมอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายจากกาไรของบริ ษทั ฯทั้งปี 2562
การพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปั นผล
ของผูถ้ ื อหุ ้น ไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิ กการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นข้างต้น โดยการพิจารณาข้างต้นสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครั ฐ และแนวทางตามหนัง สื อ ของส านัก งานคณะกรรมการการกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ที่ กลต.จท.–1 (ว) 9/2563 เรื่ อง การจัดประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของเชื้ อไวรัส COVID–19 ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึง มาตรา 115 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อานาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านในความจาเป็ นที่ตอ้ งยกเลิกการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ อย่างกระทันหัน
และจะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID–19 ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยเร็ วต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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