
 

 

         

        24 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรยีน   กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บรษัิท วินทค์อม เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) ขอแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 ประชมุเมื่อเวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 
3 หอ้งแกรนด ์บอลรูม ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ไดพ้ิจารณาและมีมติที่ส  าคญั สรุปไดด้งันี ้

1. มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงท่ีลงคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 224,914,258 100 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   224,914,258 100 

หมำยเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้มารว่มประชมุเพิ่มอีก 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้300 หุน้ 
2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562  

3. มีมติอนมุัติงบการเงินของบรษัิทประจ าปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงท่ีลงคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 224,914,458 100 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   224,914,458 100 

หมำยเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้มารว่มประชมุเพิ่มอีก 2 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้200 หุน้ 



 

 

 

 

4. มีมติอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางทรงศร ีศรรุีง่เรอืงจิต  กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงท่ีลงคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 224,914,558 100 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   224,914,558 100 

หมำยเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้มารว่มประชมุเพิ่มอีก 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้100 หุน้ 
2. นายสรรพัชญ โสภณ  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงท่ีลงคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 224,914,558 100 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   224,914,558 100 

3. นายธนชาติ นุ่มนนท ์  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงท่ีลงคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 224,914,558 100 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   224,914,558 100 



 

 

 
 
 

 
5. มีมติอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

• ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัปีก่อน ท่านละ 15,000 บาท ต่อเดือน โดยประธานกรรมการ
 ตรวจสอบจะ ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึน้อีก 5,000 บาท ต่อเดือน  
•  เบีย้ประชมุกรรมการซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัปีก่อน ท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชมุหนึ่งครัง้ ส  าหรบั
การ ประชมุคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ยกเวน้ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดร้บัค่าเบีย้
ประชมุ เพิ่มขึน้อีก 5,000 บาท ต่อครัง้ 
•  โบนสัประจ าปีขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบรษัิท 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงท่ีลงคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 224,914,660 100 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   224,914,660 100 

หมำยเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้มารว่มประชมุเพิ่มอีก 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้102 หุน้ 

6. มีมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนให้ 

1. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล  ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  5752  และ/หรอื  

2. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์  ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  8509  และ/หรอื  

3. นางสาวอรวรรณ ศิริรตันวงศ ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  3757    

จาก บรษัิท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบ
บญัชีเป็นจ านวน 2,530,000 บาท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงท่ีลงคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 224,914,981 100 

ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   224,914,981 100 

หมำยเหตุ ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้มารว่มประชมุเพิ่มอีก 4 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้321 หุน้ 
 
7. รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นเงินจ านวน 48,000,000 บาท คิดเป็น

รอ้ยละ 71.88 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนีบ้ริษัทไดม้ีการจัดสรรทุนส  ารองตามกฎหมายไว้

ครบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้จงึไม่ตอ้งตัง้ส  ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถื้อ

หุน้ในครัง้นี ้

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  (นางทรงศร ีศรีรุง่เรอืงจิต) 
  กรรมการผูจ้ดัการ 

  บรษัิท วินทค์อม เทคโนโลยี จ  ากัด (มหาชน) 
       
 


