VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. 0107536000846
No. 944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor, Rama 4 Road, Wangmai Sub-District, Pathumwan District,
Bangkok 10330 Tel: 0 2030 6800 Fax: 0 2030 6801-2

ที่ VNT-CPR-2021.004
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2021 ของบริษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน) กาหนดวันประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ และการจ่ายเงินปั นผล

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2021 ของบริษั ท วีนิ ไ ทย จ ากั ด (มหาชน) (“วี นิ ไ ทย”) เมื่ อ วัน ที่
22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Earth Room บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน) ที่ชนั ้ 14 มิตร
ทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้มมี ติในเรื่องทีส่ าคัญดังนี้
1)

มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว

2)

มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2563 เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
-

งดจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย เนื่องจากบริษัทฯได้จดั สรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุน
สารองตามกฏหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

-

อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นการประจาปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จานวน
1,185,193,444 หุน้ รวมเป็ นเงินประมาณ 1,066,674,100 บาท โดยจ่ายเงินปั นผลอัตราหุน้ ละ 0.81
บาทจะจ่ายจากกาไรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนามาคานวนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลซึง่ ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดา
จะไม่ได้รบั สิทธิเครดิตภาษี และเงินปั นผลส่วนที่เหลืออัตราหุน้ ละ 0.09 บาทจ่ายจากกาไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาได้รบั สิทธิเครดิตภาษี

คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีส ิทธิรบั
เงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
3)

มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.

การจ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็ นจานวนเงิน
ทัง้ สิน้ 13,038,000 บาท

2
2.

ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาเดือนสาหรับปี 2564 ดังนี้
ประธานกรรมการ
70,000
บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ
50,000
บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการทีป่ รึกษาด้านธุรกิจ
65,000
บาทต่อเดือน
กรรมการทีป่ รึกษาด้านธุรกิจ
60,000
บาทต่อเดือนต่อคน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
65,000
บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ
60,000
บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการอื่น
30,000
บาทต่อเดือนต่อคน
เลขานุการบริษทั ฯ
20,000
บาทต่อเดือน
ในกรณีท่กี รรมการท่านใดดารงหลายตาแหน่ งในคราวเดียวกัน ให้ กรรมการท่านนัน้ มีสทิ ธิได้รบั
ค่าตอบแทนเฉพาะจากตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนสูงสุดเท่านัน้

4)

มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด ดังนี้
•
•
•

นางสาวสิรนิ ุช วิมลสถิตย์
นางสาวสุรยี ร์ ตั น์ ทองอรุณแสง
นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ

เลขทะเบียน 8413 หรือ
เลขทะเบียน 4409 หรือ
เลขทะเบียน 6333

โดยมีค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษทั ฯ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,060,000.- บาท

5)

มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดังต่อไปนี้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั ฯ
1.
2.
3.
4.

นายฮิโรอากิ ซาโนะ
นายริวทาโร ยามากิ
นายวิบลู ย์ ชูชพี ชืน่ กมล
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ แต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ 4 ท่าน
กลับ เข้า ด ารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัท ต่ อไปอีก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากทัง้ 4 ท่ า น เป็ น ผู้ท่ีมีค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
6)

ก าหนดวัน ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ในวัน ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
พิจารณารับรองรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2563
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปั นผล
พิจารณาอนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ และ แก้ไขอานาจ
กรรมการ (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงกรรมการ)
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7)

มีม ติให้กรรมการผู้จดั การของบริษัทฯ เป็ น ผู้มี อานาจออกหนั งสือบอกกล่า วการประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

8)

กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายฮิโรอากิ ซาโนะ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

