
 

 

         

        27 เมษายน 2565 
เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน ) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ท่ีประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบ
ฉันทะรวมทั้งสิน้ 849 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิน้ 254,752,230 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 82.9798 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท และมีมติที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้

1. มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 254,752,230 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   254,752,230 100.0000 

 
2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

3. มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้

ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 254,767,230 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   254,767,230 100.0000 

หมำยเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิ่มอีก 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้15,000 หุน้ 
 



 

 

 

 

 

4. มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต   กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้ถือหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 254,767,230 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   254,767,230 100.0000 

 
2. นายสรรพชัญ โสภณ   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ถือหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 254,767,130 99.99996 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

100 
- 

0.00004 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   254,767,230 100.00000 

3. นายปัญญ ์เกษมทรพัย ์   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้ถือหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 254,766,230 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
1,000 

- 
0.0004 

บตัรเสีย - - 

รวม   254,767,230 100.0000 

 
 



 

 

 
  
 
5. มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

รายละเอียดค่าตอบแทน 

อตัราค่าตอบแทน (บาท) 
ค่าตอบแทนราย

เดือน 
(อตัราเดิม) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(อตัราท่ีเสนอ) 

ค่าเบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราเดิม) 

ค่าเบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราท่ีเสนอ) 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริษัท 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

15,000 
20,000 

- 
 
- 

15,000 
- 
- 
- 

 
 
 

คงเดิม 

15,000 
20,000 
15,000 

 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 

 
 
 

คงเดิม 

การจ่ายโบนสัประจ าปี ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัท 
ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไม่มี 

 

ผู้ถือหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 254,766,230 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
1,000 

- 
0.0004 

บตัรเสีย - - 

รวม   254,767,230 100.0000 

6. มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให ้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8420  และ/หรือ  

2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  5752 และ/หรือ  

3. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  8509   

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จะจดัใหผู้ส้อบบญัชีรับอนญุาตท่าน 
อื่นในสงักดัของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีแทน และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน 
2,610,000 บาท ดงันี ้



 

 

 
 

ผู้ถือหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 254,766,230 99.9996 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
1,000 

- 
0.0004 

บตัรเสีย - - 

รวม   254,767,230 100.0000 

 
7. มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปันผลจากก าไร

สทุธิประจ าปี 2564 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 82,884,064 บาท ซึ่งเป็นรอ้ยละ 65.50 ของก าไรสทุธิของ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 12 สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอัตราหุ้นละ 0.10 

บาท เมื่อวนัท่ี 10 กันยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรบังวดนีใ้นอตัราหุน้ละ 0.17 บาท เป็นเงิน 52,190,884 บาท โดยก าหนด

รายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 

2565 ทัง้นีบ้ริษัทไดม้ีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้จึงไม่ตอ้งตัง้ส  ารองตาม

กฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้

ผู้ถือหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 254,767,230 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   254,767,230 100.0000 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต) 
  กรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 


