ที่ SCO 006/2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขอแจ้งมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัง้ ที่ 2/2561
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จดั ให้ม ี
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 ในวันศุกร์ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00
นาฬิ ก า ณ ห้อ งประชุ ม บริษัท อาคาร A ชัน้ 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิม พระเกีย รติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
บริษทั ฯ จึงขอแจ้งมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1. พิ จารณาแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั
มติคณะกรรมการ
เห็ น ควรให้ ม ีก ารแก้ ไ ขข้ อ บั ง คับ บริษั ท หมวดที่ 5 การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ข้อ 33 วรรค 2
ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบับแก้ไข ตามคาสังหั
่ วหน้ า
คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 21/2560 เรื่อ งการแก้ไ ขเพิ่ม เติม กฎหมายเพื่อ อ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ข้อ 9 และเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณาแก้ไขข้อบังคับบริษทั
2. พิ จารณาเรื่องที่ จาเป็ นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจาปี 2561
2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 22/2560
มติคณะกรรมการ
เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี รบั รองรายงานการประชุม
2.2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ ประจาปี 2560
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงาน
ประจาปี ของบริษทั ฯ ประจาปี 2560 ให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี รบั ทราบ
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2.3 งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว
2.4 การจัดสรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี จดั สรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ จากผลการดาเนินงานปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.43 บาท (สีส่ บิ สามสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
154,800,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสีล่ า้ นแปดแสนบาทถ้วน) โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2561
ทัง้ นี้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่ นอนเนื่องจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากที่
ประชุมสามัญประจาปี กอ่ น
2.5 การเลือกตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ
มติคณะกรรมการ
รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ
ประจาปี 2560 ได้แก่ (1) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ (2) นายณรงค์ จารุวจนะ และ (3) ดร.วิรชั อภิเมธีธารง
และเห็นควรเสนอบุคคลทัง้ สามท่านให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณาเลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทัง้ นี้ บุ ค คลทัง้ สามท่ า นมีคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการครบถ้ ว นตามข้อ บัง คับ ของบริษั ท
พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักเกณฑ์ท่ี
บริษทั กาหนดไว้ สาหรับ ดร.วิรชั อภิเมธีธารง ทีไ่ ด้รบั การเสนอเข้ารับเลือกตัง้ เพือ่ ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
นัน้ มีคณ
ุ สมบัตขิ องกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.6 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2561
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจาปี 2560 ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
บาเหน็จกรรมการ
ไม่เกิน
2,400,000 บาท/ปี
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
จานวน
20,000 บาท/คน/ครัง้ การประชุม
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ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน
กรรมการตรวจสอบ
จานวน

130,000 บาท ต่อไตรมาส
90,000 บาท ต่อไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริหาร
จานวน
12,000 บาท/คน/ครัง้ การประชุม
กรรมการบริหาร
จานวน
12,000 บาท/คน/ครัง้ การประชุม
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
อนุกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประธาน
15,000 บาท/คน/ครัง้
15,000 บาท/คน/ครัง้
15,000 บาท/คน/ครัง้
15,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการ/อนุกรรมการ
10,000 บาท/คน/ครัง้
10,000 บาท/คน/ครัง้
10,000 บาท/คน/ครัง้
10,000 บาท/คน/ครัง้

2.7 การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
มติคณะกรรมการ
เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี
พิจารณาแต่งตัง้ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางสาวมาริษา
ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือนางสาวปั ทมวรรณ วัฒนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขทะเบีย น 9832 แห่ง บริษัท เคพีเ อ็ม จี ภูม ิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็ น ผู้ส อบบัญชีข องบริษัทฯ
ประจาปี 2560 พร้อมทัง้ กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญ ชีสาหรับงบการเงินรายปี เป็ น เงิน 1,550,000 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จานวน 3 ไตรมาส เป็ นเงิน 450,000 บาท
(สี่แ สนห้า หมื่น บาทถ้ว น) รวมเป็ นเงิน ค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชีส าหรับ ปี 2560 ทัง้ สิ้น 2,000,000 บาท
(สองล้านบาทถ้วน)
3. กาหนดการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 23/2561 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
3.1 ก าหนดวัน ประชุ ม สามัญ ประจ าปี ครัง้ ที่ 23/2561 ในวัน ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา
10.00 นาฬิ ก า ณ บริษั ท เมโทรซิ ส เต็ ม ส์ ค อร์ ป อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) อาคาร G ชัน้ 2 เลขที่ 400
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
(1)
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 22/2560
(2)
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ประจาปี 2560
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(3)
พิจ ารณาอนุ ม ตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ ของ
บริษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(4)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
(5)
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
(6)
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ชุดย่อย ประจาปี 2561
(7)
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561
(8)
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษทั
(9)
พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
3.2 ให้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจาปี และมีสทิ ธิรบั เงินปั น
ผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นิตยา ธนวิรยิ ะกุล
(นางนิตยา ธนวิรยิ ะกุล)
ผูอ้ านวยการสานักเลขานุ การบริษทั
บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สานักเลขานุการบริษทั
โทร. 02-089-4124, 02-089-4213
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