ที่

WINNER 017/2020
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง

แจงมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

เรียน

กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย

1. แนวปฏิบัติดําเนินการในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ บ ริ ษั ท วิ น เนอร ก รุ ป เอ็ น เตอร ไ พรซ จํ า กั ด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) ได จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. บริษัทฯ ขอแจงมติสําคัญดังตอไปนี้
1.

กําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
กําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วิคเตอรคลับ สาทร
สแควร ชั้น 8 อาคาร สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2.

การกําหนดวันที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดรายชื่อในทะเบียนผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (Record Date)

3.

กําหนดวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการ ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการมีมติ เห็น สมควรนํ าเสนอใหที่ ประชุ มสามั ญผูถือ หุ นประจํา ป 2563 (“ที่ ป ระชุ ม สามัญ”)
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกลาว
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วาระที่ 3

การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปบัญชี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปบัญชี 2562 ใหผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น และรายงานของผู ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ รอบป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ ย นแปลงของผูถื อ หุน รวม และงบกระแสเงิ น สดรวม สํ า หรั บ รอบป สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ ง ผ า นการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว
วาระที่ 5

พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล

ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลการดําเนินงานป 2562 ใหกับผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.19 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
76,000,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนสามัญ ในอัตรา
หุนละ 0.09 บาท เปนจํานวนเงิน 36,000,000 บาท (จายจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรซึ่งเปนกําไรที่ผานการเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20) และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ไดจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.10
บาท รวมเปนเงิน 40,000,000 บาท (จายจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรซึ่งเปนกําไรที่ผานการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 20) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะไมเสนอจายปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานป 2562 อีก
โดยบริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date)
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วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งกรรมการซึ่งตองพนจากตําแหนงตามวาระ
และเสนอกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และธรรมาภิบาล

2) นางวรรณพร วองอิสริยะกุล

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3) นางสาวกนลลัส วองอิสริยะกุล

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และ
ธรรมาภิบาลแลว เห็นวา บุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งไดพิจารณา
จากความรู ความสามารถ ประสบการณ ที่ เกี่ ยวข องกั บการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ท สามารถที่ จะช วยพั ฒนาบริ ษั ทได
จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ กลับเขาเปนกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ตามรายละเอียดขางตน
หมายเหตุ
ฝายจัดการไดแผยแพรสารสนเทศผานทางเว็ปไซตของบริษัท เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติที่จะ
เปนกรรมการบริษัท ในระหวางวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 โดยปรากฏวาไมมผี ูใดเสนอรายชือ่
กรรมการเขามาในชวงเวลาดังกลาว
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563

ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนําเสนอใหที่ประชุมสามัญ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 เพื่อนําเสนอให
ที่ประชุมสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา ซึ่งกําหนดจายใหกรรมการที่ไมมี
สวนรวมในการบริหารเทานั้น (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการที่เปนผูบริหารในรูปของเงินเดือนประจํา) มีรายละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการ

คาตอบแทนประจํารายป
(บาท/คน)

คณะกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการ
 ริหาร
 กรรมการที่เปนผูบ
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
 กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
150,000
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
120,000
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทน และธรรมาภิบาล
 ประธานกรรมการสรรหาฯ
 กรรมการสรรหาฯ
วาระที่ 8

คาเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
17,000
10,000
10,000
15,000
12,000
15,000
10,000

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2563 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนําเสนอใหทปี่ ระชุมสามัญ พิจารณาอนุมตั ิแตงตั้ง
 นางสาววธู
ขยันการนาวี
 นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
 นายปรีชา
อรุณนารา

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5423 และหรือ/
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และหรือ/
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2563
และมีมติเห็นสมควรนําเสนอใหที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย
ประจําป 2563 เปนเงินจํานวน 1,690,000 บาท ซึ่งเทากับคาตอบแทนในป 2562 ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามที่ได
จายจริง
โดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีผลงานดานการตรวจสอบอยูในระดับที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับในระดับสากล และ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2563 สอดคลองกับปริมาณงาน ระยะเวลา จํานวน และระดับของผูสอบบัญชีที่ใชในการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเหมาะสมและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นในเรื่องตางๆ แตหากผูถือหุนมี
ความประสงคจะใหที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะตองดําเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมายมาตรา 105 วรรคสอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน วองอิสริยะกุล)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท วินเนอรกรุป เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
โทร. 02 675 6525 ตอ 106
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แนวปฏิบัติดําเนินการในการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในดานสิทธิและการปฎิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียม
บริษัทฯ จะเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 พรอมเอกสาร ที่เกี่ยวของลวงหนาทางเว็บไซต
ของบริษัท www.winnergroup.co.th และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนาตามกําหนด
ตอไป
2. ขอแจงชองทางการสงคําถามลวงหนา โดยผูถือหุนสามารถสงคําถามเปนลายลักษณอักษรที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม
ไดเปนการลวงหนา ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคําถามและคําตอบไวในรายงานการประชุมอยางครบถวน โดยสามารถเลือกชอง
ทางการสงคําถามลวงหนาดังนี้
2.1 Email : ir@winnergroup.co.th
2.2 โทรสารหมายเลข 0 2675 6533
3. ผูถือหุนที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/ มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดตอใกลชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/
จากประเทศที่มีความเสี่ยง เปนระยะเวลา 14 วันกอนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยวาจะเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ขอใหพิจารณามอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ บุคคลอื่น เพื่อเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถ
ดาวนโหลดผานเว็บไซต www.winnergroup.co.th > นักลงทุนสัมพันธ > ขอมูลผูถื อหุน > การประชุมผูถือหุน ทั้งนี้
เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนทุกทาน
4. ณ อาคารสถานที่จัดประชุม จะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณดานหนาทางเขาของอาคาร บริษัทฯ จึงขอ
ความรวมมือผูถือหุนทุกทานที่ ประสงค เข ารวมประชุ มสามัญผูถือ หุ นประจําป 2563 ที่ไดผานการคัดกรองแล ว
ปฏิบัติตนดังนี้
4.1 กรุณานําหนากากอนามัยของตนเองมาดวยและสวมใสตลอดเวลาที่เขารวมประชุม
4.2 หากมี ไข ไอ น้ํามูลไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุม
4.3 หลีกเลี่ยงการใช สัมผัส สิ่งของรวมกับผูอื่น
4.4 กรุณาลางมือดวยสบูหรือแอลกกอฮอลเจลอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผูเขารวมประชุมทุกทาน

