ที่ SCO 009/2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ขอแจ้งมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัง้ ที่ 2/2563
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) “บริษทั ฯ” ได้จดั ให้มกี าร
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 14.30 - 16.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม บริษัท อาคาร A ชัน้ 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิม พระเกีย รติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
บริษทั ฯ จึงขอแจ้งมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1. พิ จารณาเรื่องที่ จาเป็ นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจาปี 2563
1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 24/2562
มติคณะกรรมการ
เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี รบั รองรายงานการประชุม
1.2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ ประจาปี 2562
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงาน
ประจาปี ของบริษทั ฯ ประจาปี 2562 ให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี รบั ทราบ
1.3 งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มติคณะกรรมการ
เห็ น ควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ประจ าปี พิจ ารณาอนุ ม ัติง บแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว
1.4 การจัดสรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
มติคณะกรรมการ
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เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี จดั สรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ จากผลการดาเนินงานปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.45 บาท (สีส่ บิ ห้าสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
162,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสองล้านบาทถ้วน) โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563
ทัง้ นี้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่ นอนเนื่องจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากที่
ประชุมสามัญประจาปี กอ่ น
1.5 การเลือกตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ
มติคณะกรรมการ
รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุม สามัญ
ประจาปี 2563 ได้แก่ (1) นายกิตติ เตชะทวีกจิ กุล (2) นายประวิตร ฉัตตะละดา และ (3) นายสุวชิ สุวรุจพิ ร โดย
เห็นควรเสนอบุคคลทัง้ สามท่านให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณาเลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทัง้ นี้ บุ ค คลทัง้ สามท่ า นมี คุ ณ สมบัติ ข องกรรมการครบถ้ ว นตามข้อ บัง คับ ของบริษั ท
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ได้ผ่านกระบวนการ
กลันกรองจากคณะอนุ
่
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
โดยคณะกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนดไว้ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ในครัง้ นี้
มีคุณ สมบัติท่เี หมาะสม สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข ้อเสนอแนะ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั สาหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ น
ระยะเวลา 25 ปี แล้ว หากได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกหนึ่งคราว จะมีระยะเวลา
การดารงตาแหน่ งทัง้ สิ้นรวมเป็ น 28 ปี ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้เป็ น
กรรมการอิส ระนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น อิสระ และมีคุณสมบัติข องกรรมการอิส ระตามนิยาม
กรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 25/2563 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แล้ว ซึ่ง
หลังจากสิน้ สุดระยะเวลาทีไ่ ด้กาหนดไว้ ปรากฎว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งดังกล่าวในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ นี้
1.6 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณากาหนดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจาปี 2563 ซึง่ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
บาเหน็จกรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
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ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน
กรรมการตรวจสอบ
จานวน

130,000 บาท/ไตรมาส
100,000 บาท/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริหาร
จานวน
14,000 บาท/คน/ครัง้ การประชุม
กรรมการบริหาร
จานวน
14,000 บาท/คน/ครัง้ การประชุม
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะ
อนุกรรมการพัฒนาด้านความยังยื
่ น
อนุกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประธาน
กรรมการ/อนุกรรมการ
17,000 บาท/คน/ครัง้ 12,000 บาท/คน/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้ 12,000 บาท/คน/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้
12,000 บาท/คน/ครัง้
17,000 บาท/คน/ครัง้
12,000 บาท/คน/ครัง้

ผลประโยชน์ อื่นใด
-ไม่ม-ี
1.7 การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563
มติคณะกรรมการ
เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี
พิ จ ารณาแต่ ง ตั ้ง คุ ณ วิ ล าสิ นี กฤษณามระ ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญาตเลขทะเบี ย น 7098 และ/หรื อ
คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือคุณกรทอง เหลืองวิไล ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือคุณนิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่ง
บริษทั บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 พร้อม
ทัง้ กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับงบการเงินรายปี เป็ นเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปด
หมืน่ บาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จานวน 3 ไตรมาส เป็ นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปด
หมืน่ บาทถ้วน) รวมเป็ นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2563 ทัง้ สิน้ 2,660,000 บาท (สองล้านหกแสน
หกหมืน่ บาทถ้วน)
2. กาหนดการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 25/2563 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1 ก าหนดวัน ประชุ ม สามัญ ประจ าปี ครัง้ ที่ 25/2563 ในวัน ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา
10.00 นาฬิ ก า ณ บริ ษั ท เมโทรซิ ส เต็ ม ส์ ค อร์ ป อเรชั น่ จ ากั ด (มหาชน) อาคาร G ชั น้ 2 เลขที่
400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 24/2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563

3/4

(2) รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
รายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ประจาปี 2562
(3) พิจ ารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(4) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
(5) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ
(6) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
ประจาปี 2563
(7) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563
(8) พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
2.2 ให้กาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี และมีสทิ ธิรบั เงินปั นผล
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุเมตตา จิตต์ศริ ผิ ล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศริ ผิ ล)
เลขานุ การบริษทั
บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
โทร. 02-089-4124, 02-089-4213
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