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ที่. INSET 007/2564 
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
 

 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2564 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 
 

1. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และ
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 รายละเอียดดังนี้ 

2.1 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 

2.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.169 บาท เป็นจำนวนเงิน 94,640,000 บาท 
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.85 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ 

สำหรบัผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2563 โดยจา่ยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท เป็นจำนวนเงิน 21,280,000 บาท  

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จึงขอ
เสนอจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.131 บาท เป็นจำนวนเงิน 73,360,000 บาท 
โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วนรายละเอียดดังนี้ 

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่
เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 
บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม
หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 
0.05 บาท 
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(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,360,000 บาท  

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 
รายการ วันที่ดำเนินการ 

▪ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 

▪ กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล 28 เมษายน 2564 

▪ กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 20 พฤษภาคม 2564 
 

ทั้งนี้การให้สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

3. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำป ี2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ อีกจำนวน 28,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 308,000,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 616,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของ
บรษิัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพือ่ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้ 
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 308,000,000 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท) 

แบ่งออกเป็น 616,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบหกล้านหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแบ่งออกเป็น :    
▪ หุ้นสามัญ 616,000,000 หุ้น (หกร้อยสิบหกล้านหุ้น) 

▪ หุ้นบุริมสทธิ - หุ้น (        -        )” 

5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

6. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
1) นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช     ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2) นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3) นายอัครวัฒน์  อัครสุวรรณชัย กรรมการ 
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โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
ข้างต้น เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ 

7. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน  

                     หน่วย : บาท/เดือน 
ตำแหน่ง ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

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

(2) เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 
                    หน่วย : บาท/ครั้ง 

 
คณะกรรมการ 

ตำแหน่งประธาน ตำแหน่งกรรมการ 

ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 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 

 

(3) ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 
ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

(4) ผลประโยชน์อ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงิน  : -ไม่มี- 
 

8. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท เอเอสเอ็น ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 
บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นายอธิพงศ์   อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ 
2. นายวิชัย รุจติานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ 
3. นายเสถียร  วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ 
4. นางสาวกุลธิดา   ภาสุรกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรือ 
5. นายยุทธพงษ์    เชื้อเมืองพาน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 หรือ 
6. นางสาวกนิษฐา  ศิริพัฒนสมชาย   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10837 
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9. มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใน
วันที่ 9 มีนาคม 2564)  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  
  17 มิถุนายน 2563 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
วาระที่ 8  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 
วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 
วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (นายศักดิบ์วร    พุกกะณะสุต) 
                   กรรมการผู้จัดการ 



     ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

(F53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 

ข้าพเจ้าบริษทั อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบยีนเดิมจำนวน 280,000,000 ล้านบาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจำนวน 308,000,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
รวมเป็นเงินจำนวน 28,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

การเพ่ิมทุน ประเภทหลักทรัพย ์ จำนวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบกำหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ 56,000,000 0.50 28,000,000 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 
  แบบมอบอำนาจทั่วไป  (General Mandate) หุ้นสามัญ - - - 
         หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ   
และชำระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม 56,000,000 10 : 1 โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 1 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 2 

 

หมายเหตุ : 1.  คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,000,000 
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายหุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.050 บาทต่อหุ้น 

 2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 29 เมษายน 
2564 (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

  ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มเีศษของหุ้น 
   ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น 

 



3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  ช้ัน 2 สำนักงานเลขที่  165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220  โดยกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ในวันที่ 10 
มีนาคม 2564 (Record Date) (ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2564)   

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

• บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท 
6.2 เพือ่รักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสทุธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
7.2 ผู้ถือหุ้นทีไ่ด้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯทุกประการ และมีสิทธิได้รับ

เงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
-  ไม่มี  - 

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่1/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 
2 วันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

(Record date) 
10 มีนาคม 2564 

3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 21 เมษายน 2564 
4 กำหนดรายช่ือผู้ทีม่ีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 
5 กำหนดการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด 20 พฤษภาคม 2564 
6 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบยีน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วัน นับแต่ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

 



 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ ..................................................................... 
    ( นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสตุ ) 
    กรรมการผูม้ีอำนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 
 

 


