
 

 
 

        28 กมุภาพนัธ ์2565 
 
เรื่อง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 ไดพ้ิจารณาและมีมติส  าคญั ดงันี ้

1. รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 โดยให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

พิจารณารบัทราบต่อไป 

2. อนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

3. อนมุตัิใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  

 1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ 

 2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ 
3. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8509  

 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชี
เป็นจ านวนไม่เกิน 2,610,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็น  
ผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีแทน  

4. อนุมตัิใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ใหก้ับผูถื้อ

หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 82,884,064 บาท ซึ่งเป็นรอ้ยละ 65.50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,700,520 บาท เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรบังวดนี้

ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท เป็นเงิน 52,190,884 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 

14 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

 บริษัทไดม้ีการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้นจึงไม่ตอ้งตั้ง
ส  ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ก่อน 

5. อนมุตัิใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จ านวน 

3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครัง้หน่ึงดงัต่อไปนี ้

1. นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายสรรพชัญ โสภณ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายปัญญ ์เกษมทรพัย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  



 

 
 
 
6. อนุมตัิใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน

ไม่เกิน 3,000,000 บาท ดงันี ้
 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

อตัราค่าตอบแทน (บาท) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(อตัราเดิม) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

(อตัราท่ีเสนอ) 

ค่าเบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราเดิม) 

ค่าเบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราท่ีเสนอ) 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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คงเดิม 

การจ่ายโบนสัประจ าปี ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัท 

ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไม่มี 
 

7.  อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และก าหนดวนัก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
วาระที่ 2  รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ 
วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจ าปี 2565 และการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 

ของบริษัท 
วาระที่ 7  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 และจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี)  
 
 
 



 

 
 
 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการมีอ านาจภายใตข้อ้จ ากัดของกฎหมายในการพิจารณา

แกไ้ข เพิ่มเติม และ/หรือ ก าหนด วนั เวลา สถานท่ี วิธีการจดัการประชมุ และวาระประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทไดต้ามสมควร 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  (นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต) 
  กรรมการผูจ้ดัการ 

    บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)   
 


