วันที่ 25 มีนาคม 2565
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรู ปแบบคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม
3. ประวัตขิ องกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
4. ประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. วิธีมอบฉันทะ ลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งใช้เพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
8. หนังสือมอบฉันทะ
ด้วยคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม
ของบริษัท อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
บริษัทได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จดั ทา
รายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้
พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้ รวมทัง้ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vintcom.co.th
แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่ 29
เมษายน 2564 ได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนีต้ อ้ งได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 2.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564
บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไว้ใน
รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรู ปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้
จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 3.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทประจาปี 2564 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม ) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) ซึ่งกาหนดให้บริษัทจะต้องจัดทางบดุลและ
บัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกปี ในการนีบ้ ริษัทได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2564 สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) ในรู ปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือ เชิญ
ประชุมฉบับนี ้ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2564 สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ

วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 4.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กาหนดไว้ว่า ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุ ดนัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่ง
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในครัง้ นี ้ มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี ้
1. นางทรงศรี ศรีรุง่ เรืองจิต
2. นายสรรพัชญ โสภณ
3. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันที่ 18 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้า
รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาตาม
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ
คุณ วุฒิ ประสบการณ์ ทัก ษะ และความเชี่ ย วชาญในวิช าชี พ รวมถึง องค์ป ระกอบของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน มี คุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนีค้ ณะกรรมการ สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระ
ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกาหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ แนะนาต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็ นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษั ท ซึ่งไม่ ร วมกรรมการที่ ไ ด้ร ับ การเสนอชื่ อ ได้พิ จารณาโดยผ่ า นกระบวนการ
กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ของบริ ษั ท ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากบุ ค คลทั้ง สามท่ า นเป็ นผู้ท่ี มี ค วามรู ้ค วามสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญอัน เป็ น ประโยชน์ต่อ การด าเนิ น งานของบริษั ท ตลอดจนมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ

วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 5.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ
ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กาหนดให้กรรมการ
มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทัง้ ธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ท่ีใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและผลปฏิบตั ิงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมใน

ด้า นต่า งๆ แล้ว เห็น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติก ารก าหนดค่า ตอบแทน
กรรมการประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
การจ่ายโบนัสประจาปี
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน

ค่าตอบแทนราย
เดือน
(อัตราเดิม)
15,000
20,000
15,000
-

อัตราค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนราย ค่าเบีย้ ประชุม
เดือน
รายครัง้
(อัตราที่เสนอ)
(อัตราเดิม)
15,000
20,000
15,000
คงเดิม
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

ค่าเบีย้ ประชุม
รายครัง้
(อัตราที่เสนอ)

คงเดิม

ขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริษัท
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 โดยมี
รายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุม

วาระที่ 6.

พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีรับอนุ ญาตประจาปี 2565 และการกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2565 ของบริษัท
ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ดังนี ้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล
3. นายบัณฑิต ตัง้ ภากรณ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8509

และเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จานวน
2,010,000
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
(สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565, 30 มิถนุ ายน 2565 และ 30 กันยายน 2565)
จานวน
600,000
รวมค่าบริการทัง้ สิน้
2,610,000

บาท

บาท
บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2563 ถึงปี 2565
รายการ
ค่าสอบบัญชี (บาท)
ค่าบริการอื่น

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)

2,530,000

2,530,000

2,610,000

ปี 2564/2565
เพิม่ (ลด)
80,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

-

ทัง้ นีร้ ายละเอียดประวัติของผูส้ อบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อ
ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้วจานวน
1 ปี ในปี 2564
ในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด จะจัดให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ผสู้ อบบัญชีแทน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้วา่ จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของบริษัทประจาปี 2565 และเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีจานวนดังกล่าวมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ
นอกจากนีบ้ ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้รบั การเสนอชื่อ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี
2565 ของบริษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ด้ว ย ยกเว้น บริษั ท ย่ อ ยบางบริ ษั ท ที่ จัด ตั้ง และจดทะเบี ย นใน
ต่างประเทศที่อาจใช้ผสู้ อบบัญชีอ่ืน เนื่องจากข้อจากัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้าน
ปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทางบ
การเงินสามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกาหนดเวลาทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ประจาปี 2565 และอนุมัติการกาหนดค่าสอบบัญ ชีประจาปี 2565 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การลงมติ

วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษัท กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกาหนด โดยพิจารณา
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 (โดยสรุ ป) กาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ น
เงินทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษั ทมี กาไรสุท ธิ ตามงบการเงิน เฉพาะกิ จ การของบริษั ท
126,540,440 บาท และบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบจานวนร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งตัง้ สารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ในครัง้ นี ้
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2561 ถึงปี 2564
รายการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)

กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

58,539,043

66,778,204

89,722,094

126,540,440

จานวนหุน้ (หุน้ )

300,000,000 300,000,000 300,000,000

307,005,200

เงินปันผลประจาปี (บาท/หุน้ )
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

0.12

0.16

0.20

0.27

36,000,000

48,000,000

60,000,000

82,884,064

61.50

71.88

66.87

65.50

ทัง้ นีอ้ ตั ราการจ่ายปันผลที่เสนอเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททุกประการ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ
ประจาปี 2564 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.27 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 82,884,064 บาท ซึ่งเป็ น
ร้อยละ 65.50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
3/2564 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน
สาหรับงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คงเหลือเงินปั นผลจ่ายสาหรับงวดนีใ้ นอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท เป็ นเงิน
52,190,884 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14
มีนาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ก่อน
การลงมติ

วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นีบ้ ริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14
มีนาคม 2565 และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน
2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวโหลดได้จาก App Store หรือ Google Play Store พร้อมทัง้ เตรียมแบบแจ้ง
การประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเอกสารสาหรับการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อทาการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ได้ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งเอกสารการลงทะเบียน
ของผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน โดยผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั การแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” เพื่อทาการ
กาหนดรหัสประจาตัว (Pin Code) สาหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผูถ้ ือหุน้
สามารถเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ได้ตงั้ แต่เวลา 13:00 น. เป็ นต้นไป
เพื่อความสะดวก หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้
โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทัง้ หมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาถึงบริษัทตามที่อยู่ดา้ นล่างนี ้ ก่อนเวลา 17:30 น. ของวันที่ 22 เมษายน
2565
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 159/21 ชัน้ 14 ห้องเลขที่ 1401 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
ผูถ้ ื อ หุน้ สามารถส่งคาถามหรือ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อ นการประชุม ผ่านทางอี เมล์
q_a@vintcom.co.th และสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
หนังสือมอบฉันทะ และคู่มือการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 6 และบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.vintcom.co.th/agm2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุง่ เรืองจิต)
กรรมการผูจ้ ดั การ

