บริษัท มัลติแบกซ จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 211 หมูที่ 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที่ 0107548000170

ที่ คก 004/2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
เรื่อง
เรียน

แจงมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564
กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติที่สําคัญดังตอไปนี้
1) คณะกรรมการไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถอ
ื หุน
 ประจําป 2564ในวันที่ 8
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองวิมานทิพย ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2)

คณะกรรมการไดมีมติกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
 ประจําป 2564 ดังนี้
วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอ
ื หุน
 ประจําป 2563
วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2563
วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปบัญชีสน
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว
วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล
วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564
วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน
่ ๆ (หากมี)

3) คณะกรรมการไดมีมติใหกาํ หนดรายชื่อผูถ
 ือหุน
 ผูมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2564 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
4) คณะกรรมการมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอ
ื หุนประจําป 2564 เพื่อใหมีมติ
อนุมต
ั ิการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 จัดสรรเปนเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลประกอบการในป 2563 ในอัตรา
หุนละ 0.88 บาท (แปดสิบแปดสตางค) และโดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือ
หุนจากกําไรสะสมและจากผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ไปแลว
ในอัตราหุน
 ละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค) เมือ
่ วันที่ 10 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเปนเงิน
ปนผลที่จะจายจากกําไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
อีกในอัตราหุน
 ละ
0.56
บาท
(หาสิบหกสตางค)
คิดเปนเงินปนผลที่จะจายทั้งสิ้น
107,461,278.96 บาท โดยคํานวณจากจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทัง้ สิ้น 191,895,141
หุน
เงินปนผลที่จายจํานวน 0.56 บาทในครั้งนี้ทั้งจํานวน เปนการจายจากกําไร
สุทธิของผลประกอบการในสวนที่ไดเสียภาษีเงินไดนิติบค
ุ คลในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ
แลว และผูถ
 ือหุน
 ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลตามมาตรา 47 ทวิ แหง
ประมวลรัษฎากร จากเงินปนผลที่จายในครั้งนี้
4.2 คณะกรรมการไดมีมติใหกาํ หนดรายชื่อผูถ
 ือหุน
 ผูม
 ีสท
ิ ธิรับเงินปนผลในวันที่
22 เมษายน 2564

บริษัทจะทําการจายเงินปนผลใหแกผูถอ
ื หุน
 ในอัตราหุนละ 0.56 บาท (หา
สิบหกสตางค) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
4.3 เงินกําไรสุทธิสวนที่เหลือภายหลังจากการจายเงินปนผลตามขอ 4.1 แลว
บริษัทจะจัดสรรเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรตอไป
5) คณะกรรมการมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอ
ื หุนประจําป 2564 เพื่อพิจารณา
เลือกตั้งใหกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระดังรายชื่อตอไปนี้กลับเขาเปนกรรมการของ
บริษัทตอไปอีกวาระหนึ่งไดแก
(1) นายวิเชียรตั้งอุทัยศักดิ์
กรรมการ
(2) นางสาวเบญจวรรณสน
ิ คุณากร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(3) นายนพโรจน โชติจินตนาทัศน
กรรมการ
(4) นายพิสุทธิเลิศวิไล
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
6) คณะกรรมการบริษัทไดมม
ี ติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถอ
ื หุน
 ประจําป 2564
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2564 ดังนี้
(1) คาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนเงินรวม 4,000,000 บาท (สีล
่ านบาท) และ
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจํานวนคาตอบแทนที่จะมอบแก
กรรมการแตละทานโดยไมเกินจํานวนคาตอบแทนรวมดังกลาว
(2) เงินบําเหน็จกรรมการในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือ
หุนในแตละคราว โดยเริ่มคํานวณจํานวนเงินที่จะจายไมเกินรอยละ 1 จากเงินปนผลที่จะจาย
ใหแกผูถอ
ื หุน
 ในงวดวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป และใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
บริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจายใหแกกรรมการแตละทานโดยจํานวนเงินรวมไมเกินอัตราที่
กําหนดดังกลาว
7) คณะกรรมการมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอ
ื หุนประจําป 2564 เพื่อพิจารณา
แตงตั้งให นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิ
โรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ พัฒนบัณฑิต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ณ อยุธยา ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 5897 หรือ นายโกมินทร ลิ้นปราชญา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
3675 หรือ นายมงคล เหลาวรพงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 หรือ นางสาวกช
มน ซุน
 หวน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2564 โดยกําหนด
คาตอบแทนใหจํานวน 940,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _______________________
(นายสุรชัย อัศวแกวมงคล)
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจในการรายงานสารสนเทศ

