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(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 
วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2564 

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

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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) 

  แบบกำหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 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 

หมาย
เหตุ 

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

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 2 

 

หมายเหตุ : 1.  คณะกรรมการบรษิัท มีมติเห็นชอบให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 56,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 
บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงิน
สดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาทต่อหุ้น 

 2. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 
เมษายน 2564 (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

  ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น 
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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  โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

• บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท 
6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯทุกประการ และมีสิทธิได้รับ

เงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

-  ไม่มี  - 

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 

2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  10 มีนาคม 2564 

3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 21 เมษายน 2564 

4 กำหนดรายชื่อผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 

5 กำหนดการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด 20 พฤษภาคม 2564 

6 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่ 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

           ลงช่ือ ..................................................................... 
               ( นายศักดิ์บวร  พุกกะณะสุต ) 

        กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
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