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ท่ี. INSET 053/2563   
       วนัท่ี 18 มิถุนายน 2563 
 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
 
 ตามท่ีบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัพุธ
ท่ี 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ส านกังานเลขท่ี 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
10220   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติในระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 

วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับรองดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 42 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 414,468,115 เสียง 
เห็นดว้ย 414,468,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 414,468,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

 
วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มิไดอ้อกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
  
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

    

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง 
เห็นดว้ย 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
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วาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ประจ าปี 2562 บริษทัได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 คร้ัง และไม่มีการเสนอจ่ายเงิน 
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก 

 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 5.1 นายศรัณย ์ สุภคัศรัณย ์: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

  

  
 5.2 นางสาวลลิตา  หงษ์รัตนวงศ์  : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ  

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 
 

  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง 
เห็นดว้ย 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง 
เห็นดว้ย 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง 
เห็นดว้ย 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
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 5.3 นายเกษม  เตไชยา    : กรรมการ 

 
 

  
 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

6.1 ค่าตอบแทนรายเดือน  
                  หน่วย : บาท/เดือน 

 

 

   

6.2 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 

 

   

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

6.4 ผลประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน  : -ไม่มี- 
 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลก
รวมถึงกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ ยงัคงด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจภายใตส้ภาวะวิกฤตน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 8
พฤษภาคม 2563 ไดมี้มติให ้ปรับลดอตัราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  ลง 50% (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร) เร่ิมตั้งแต่ 
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2563 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง 
เห็นดว้ย 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ต าแหน่ง ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 
ประธานกรรมการ   8,000 8,000 
กรรมการ  8,000 8,000 
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โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
โดยแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจาก บริษัท เอเอสเอ็น ออดิท จ ากัด และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอ่ืน ๆ (ถา้มี) มีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

 

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 
 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) จากเดิม บริษทัมีวตัถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบ
แสดงรายการท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนของบริษทั ดงัน้ี  

 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง 
เห็นดว้ย 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง 
เห็นดว้ย 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
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                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ลา้นบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม) จ านวนเงินโดยประมาณ 

ตามแผนการใช้เงิน 
ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1)   เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย     

1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายส่ือสาร
ลงใตดิ้นในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 

200.00 ภายในปี 2563 

1.2)  โครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WIFI 
 (โครงการ GOOGLE STATION) 

150.00 ภายในปี 2563 

2)   เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน 24.63 ภายในปี 2563 

รวม 374.63  
 

เหตุผลและความจ าเป็น : เน่ืองจาก Google มีแนวโน้มท่ีจะยกเลิก โครงการ Google Station ทัว่โลก
รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรน าเงินทุนจาก โครงการ Google 
Station มาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตแทน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัคงเหลือเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนเพื่อใชใ้นโครงการ Google Station 
จ านวน 148.64 ลา้นบาท ตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนลงวนัท่ี 24 มกราคม 2563 
 

 นอกจากน้ี ส าหรับวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินขอ้ 1.1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายส่ือสารลงใต้
ดินในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 นั้น ปัจจุบนัยงัไม่เร่ิมด าเนินการเน่ืองจากติดปัญหาเร่ืองการส่ง
มอบพื้นท่ี และไม่อาจคาดการณ์ไดว้า่จะสามารถเร่ิมด าเนินการไดภ้ายในปี 2563 

 

 ทั้งน้ี จากเหตุของการ 1) ยกเลิกโครงการ Google Station และ 2) ความไม่คืบหน้าของโครงการ
ก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 ประกอบกับ ณ 
ปัจจุบนั (ไตรมาส 2/2563) บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการใหม่ซ่ึงมีมูลค่าค่อนขา้งสูงและอยูร่ะหวา่งการ
เร่ิมด าเนินการ ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ สามารถด าเนินงานโครงการใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
เงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอในสภาวการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน จึงได้เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น
เพิ่มเติมเพื่อขอเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินส าหรับเงินเพิ่มทุนคงเหลือจ านวน 348.64  
ลา้นบาท ตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุนลงวนัท่ี 24 มกราคม 2563 เป็นดงัน้ี 

                                                                                                                                                                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่) จ านวนเงนิโดยประมาณ 

ตามแผนการใช้เงิน 
ระยะเวลาท่ีใช้เงิน
โดยประมาณ 

1)   เพ่ือใชใ้นการขยายธุรกิจส าหรับ โครงการรับเหมา
ก่อสร้างเก่ียวกบัธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต 

 
348.64 

 
ภายในปี 2563 

 
  

รวม 348.64  
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โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
 ไม่มีเร่ืองอ่ืน ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี 
  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

              (นายศกัด์ิบวร    พุกกะณะสุต) 
                       กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 44 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง 
เห็นดว้ย 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมทั้งส้ิน 415,495,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  


