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ท่ี. INSET 040/2563   
       วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2563 ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (คร้ังใหม่) และยกเลิกวนั
ก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ (เดิม) 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 ของบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เม่ือวนัท่ี 
8 พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

1. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมของบริษัท อินฟราเซท จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220    
 

2. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date)  ในวนัท่ี 
25 พฤษภาคม 2563 และให้ยกเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
(เดิม) ท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 

 

3. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
  29 สิงหาคม 2562 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย ประจ าปี 2562 
1) การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท  เป็น
จ านวนเงิน 84,000,000 บาท ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.93 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย
บริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ 2 คร้ังดงัน้ี  
(1) ส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.035 บาทต่อหุน้ เป็นเงินจ านวน 19,600,000 บาท  
(2) ส าหรับผลการด าเนินงาน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้น
ละ 0.115 บาท เป็นเงินจ านวน 64,400,000 บาท  
ทั้งน้ีจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 อีก 
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2) การจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เพิ่มเติมจ านวน 1,162,856.69 บาท 
ส าหรับผลการด าเนินงาน ระหวา่งเดือนตุลาคม 2562 ถึง ธนัวาคม 2562  

   

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการ ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และ
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นชอบแลว้ ตามรายช่ือดงัน้ี  

 

วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้
ค่าตอบแทน ดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน  

                       หน่วย : บาท/เดือน 

 

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 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

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

1) นายศรัณย ์ สุภคัศรัณย ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นางสาวลลิตา หงษรั์ตนวงศ ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

3) นายเกษม  เตไชยา   กรรมการ 

ต าแหน่ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
ประธานกรรมการ 8,000 8,000 
กรรมการ 8,000 8,000 
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3. ค่าบ าเหน็จกรรมการ : กรรมการไดรั้บค่าบ าเหน็จร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกิน 1 

ลา้นบาท (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

4. ผลประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน  : -ไม่มี- 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เอเอสเอ็น ออดิท จ ากัด และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใชจ่้ายและบริการอ่ืน 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 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

  คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) จากเดิม บริษทัมีวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้งินตามแบบแสดงรายการท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษทั ดงัน้ี  

                                                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม) จ านวนเงินโดยประมาณ 

ตามแผนการใช้เงิน 
ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ 

1)   เพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย     

1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสาย   
ส่ือสารลงใตดิ้นในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ พ้ืนท่ี 2 

200.00 ภายในปี 2563 

1.2) โครงการวางระบบเครือข่ายและ 
อุปกรณ์ WiFi (โครงการ Google Station) 

150.00 ภายในปี 2563 

2)   เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน 24.63 ภายในปี 2563 

รวม 374.63  
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  เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจาก Google มีแนวโน้มท่ีจะยกเลิก โครงการ Google Station 
ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย ดงันั้นคณะกรรมการจึงมีความเห็นวา่ควรน าเงินทุนจากโครงการ 
Google Station มาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตแทน  

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัคงเหลือเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนเพื่อใชใ้นโครงการ Google 
Station จ านวน 148.64 ลา้นบาท ตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนลงวนัท่ี 24 มกราคม 2563 จึง
เสนอใหเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินส าหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจ านวน 348.64 ลา้น
บาท เป็นดงัน้ี 

                                                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่) จ านวนเงินโดยประมาณ 

ตามแผนการใช้เงิน 
ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ 

 เพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย 
  

 1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสาย
ส่ือสารลงใตดิ้นในพื้นท่ีกรุงเทพฯ พื้นท่ี 2 

200.00 ภายในปี 2563 

 1.2) โครงการรับเหมาก่อสร้างเก่ียวกบั
ธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต 

148.64 ภายในปี 2563 

รวม 348.64  

  
  

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
 

บริษทัไดติ้ดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มาโดย
ตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษทัมีความตั้งใจ
อย่างเต็มท่ี ท่ีจะจดัเตรียมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภยัด้าน
สุขอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางและค าแนะน าท่ีส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้
ก าหนดขึ้นเก่ียวกบัการจดัประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกนัของคนหมู่
มากอยา่งเคร่งครัด  
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 
              (นายศกัด์ิบวร    พุกกะณะสุต) 
                       กรรมการผูจ้ดัการ 


