วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

แจ้ งจ่ายเงินปั นผลและกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการของบริ ษั ท ไอที ซิ ตี ้ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั ง้ ที่ 1/2563 ซึ่ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติที่สาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. มีมติรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
2. มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท และตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
3. มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 10,991,965.77 บาท โดย
เป็ นการจ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งเป็ นกาไรที่เสียภาษี นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2563 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในวันที่ 7
พฤษภาคม 2563
4. มีมติอนุมตั ิการแต่งตั ้ง (1) นายวิชิต ญาณอมร (2) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (3) นายสาธิต ปิ ติวรา(4) นายวิวสัน
เตียว ยอง เพ็ง ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง และการกาหนดค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับคณะกรรมการของบริษัท ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการจานวน 200,000 บาทต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนสาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่น เป็ นดังนี ้
ค่ าตอบแทน
กรรมการต่ อ
เดือน

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบต่ อเดือน

รวมจานวน
เงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000.-

20,000.-

50,000.-

กรรมการตรวจสอบ

30,000.-

10,000.-

40,000.-

กรรมการ

30,000.-

-

30,000.-

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชยั นีรนาทโกมล นายโสภณ อิงค์ธเนศ แจ้ งไม่รับค่าตอบแทนจากการ
ดารงตาแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็ นพนักงานประจาของบริ ษัท และนายวิชิต ญาณอมร แจ้ งไม่รั บ

ค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนในตาแหน่งประธาน
กรรมการ
5. มีมติรับทราบการลาออกของประธานกรรมการ ได้ แก่ นายกมล จันทิมา โดยให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 29 กุมภาพันธ์
2563 เป็ นต้ นไป
6. มีมติอนุมตั ิการแต่งตั ้ง นายวิชิต ญาณอมร เป็ นประธานกรรมการ แทนนายกมล จันทิมา กรรมการที่ลาออกจาก
ตาแหน่ง โดยให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไป
7. มีมติอนุมตั ิการแต่งตั ้ง นายสาธิต ปิ ติวรา เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แทนนายกมล จันทิมา
กรรมการที่ลาออกจากตาแหน่ง โดยให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไป
8. มีมติอนุมัติการแต่งตั ้ง นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 หรื อ นางสาว
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรื อ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัทสานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2563
และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 2,150,000 บาทต่อปี
9. มีมติอนุมตั ิให้ กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริษัท
สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

10. มีมติกาหนดให้ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ จะมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ

