ที่ SCO 008/2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เรือ่ ง ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการของบริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) “บริษทั ฯ” ได้จดั ให้มกี าร
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 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. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงาน
ประจาปี ของบริษทั ฯ ประจาปี 2563
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี รบั ทราบ
2. อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว
3. อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
มติคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี จดั สรรเงินกาไรและประกาศจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษัท ฯ จากผลการด าเนิ น งานปี 2563 ในอัต ราหุ้น ละ 0.30 บาท (สามสิบ สตางค์ ) รวมเป็ นเงิน ทัง้ สิ้น
108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2564
ทัง้ นี้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่ นอนเนื่องจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากที่ ประชุม
สามัญประจาปี กอ่ น
4. อนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
มติคณะกรรมการ
รับทราบรายชือ่ กรรมการซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ ประจาปี 2564
ได้แก่ (1) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ (2) นายณรงค์ จารุวจนะ และ (3) ดร.วิรชั อภิเมธีธารง โดยเห็นควร
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เสนอบุคคลทัง้ สามท่านให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณาเลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั
อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทัง้ นี้ บุคคลทัง้ สามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองจาก
่
คณะอนุ ก รรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และผ่ า นการพิจ ารณาอย่ า งรอบคอบ ระมัด ระวัง โดย
คณะกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนดไว้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ม ี
คุณ สมบัติท่เี หมาะสม สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญ มาให้ข ้อเสนอแนะ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท สาหรับ ดร.วิรชั อภิเมธีธารง 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 นกรรมการในการประชุม
สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 26/2564 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แล้ว ซึง่ หลังจาก
สิน้ สุดระยะเวลาทีไ่ ด้กาหนดไว้ ปรากฎว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งดังกล่าวในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ นี้
5. อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
มติคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอให้ท่ีป ระชุม สามัญ ประจ าปี พ ิจ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจาปี 2564 ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
บาเหน็จกรรมการ
ไม่เกิน
2,700,000 บาท/ปี
ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
จานวน
22,000 บาท/คน/ครัง้ การประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน
130,000 บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ
จานวน
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
ประธานกรรมการชุดย่อย
จานวน
17,000 บาท/คน/ครัง้ การประชุม
กรรมการ/อนุกรรมการ
จานวน
12,000 บาท/คน/ครัง้ การประชุม
ผลประโยชน์ อื่นใด
-ไม่ม-ี
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6. อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2564
มติคณะกรรมการ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญประจาปี พจิ ารณา
แต่งตัง้ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 6770 และ/หรือนายกษิติ เกตุสุรยิ งค์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน
8833 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 5035 แห่งบริษทั บริษทั ดีลอยท์ ทูช้
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 พร้อมทัง้ กาหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีสาหรับงบการเงินรายปี เป็ น เงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบ
การเงินรายไตรมาส จานวน 3 ไตรมาส เป็ นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวม
เป็ นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2564 ทัง้ สิน้ 2,660,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมืน่ บาทถ้วน)
7. อนุมตั กิ าหนดการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ที่ 26/2564 และวันรวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
มติคณะกรรมการ
กาหนดวัน ประชุม สามัญประจ าปี ครัง้ ที่ 26/2564 ในวัน ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) อาคาร G ชัน้ 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงาน
ประจาปี ของบริษทั ฯ ประจาปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการเข้าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจาปี และมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 12
มีนาคม 2564
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุเมตตา จิตต์ศริ ผิ ล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศริ ผิ ล)
เลขานุ การบริษทั
บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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