ที่

WINNER 0005/2017
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง

การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. บริษัทขอแจ้งมติสาคัญดังต่อไปนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 (“ที่ประชุมสามัญ”)
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท รวมเป็น
จานวนเงิน 92,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับ
ผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจานวนเงิน 40,000,000 บาท (จ่ายจากกาไรสะสมที่ยังไม่
จัดสรรซึ่งเป็นกาไรทีผ่ ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 23 และร้อยละ 20) และจะจ่ายเงินปันผล
งวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินจานวน 52,000,000 บาท (จ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่จัดสรร
ซึ่งเป็นกาไรทีผ่ ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 20)
โดยบริษัทจะกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี
การแก้ ไ ข) โดยวิ ธี ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ หุ้ น ปั น ผลและเงิ น ปั น ผลในวั น ที่
15 มี น าคม 2560 และก าหนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้ งนี้ การให้ สิ ท ธิ ใ นการรั บ
เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
และเสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นางสาวกนลลัส วองอิสริยะกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2) นายสุรภัทร์ โรจนวิศาส
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นางวรรณพร วองอิสริยะกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้พิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตั้งกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น
4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
เพื่ อ น าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 2,000,00บาท เท่ า กั บ ปี ที่ ผ่ า นมา
ซึ่งกาหนดจ่ายให้กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารใน
รูปของเงินเดือนประจา) มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ

ค่าตอบแทนประจา
รายปี (บาท/คน)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

-

15,000
7,500
7,500

150,000
100,000

15,000
12,000

-

10,000
7,500

5. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบี ย น 5874 และ/หรื อ นางสาววธู ขยั น การนาวี ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขทะเบี ย น 5423
จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560
และมีมติเห็นสมควรนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจาปี
2560 เป็นเงินจานวน 1,360,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2559 จานวน 400,000 บาท หรือสูงขึ้น
ร้อยละ 42 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง
โดยบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล และค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชีประจ าปี 2560 ปรับฐานค่าสอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกั บปริมาณงาน
ระยะเวลา จานวนและระดับของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความ
เหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
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6. ที่ป ระชุ มมี ม ติ อ นุมั ติ ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ในวั น อั งคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 3
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 และการจ่ายปันผล
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญในวันที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน วองอิสริยะกุล)
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
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