
 

 

         

        29 เมษายน 2564 
เรื่อง แจง้มตท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ท่ีประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ
มอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 127 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 233,504,451 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 77.83482 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัท และมีมตท่ีิส าคญั สรุปไดด้งันี ้

1. มีมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,451 100.00000 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,451 100.00000 

 2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 

3. มีมตอินมุตังิบการเงินของบรษิัทประจ าปี 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,450 100.00000 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

หมำยเหตุ ในวาระนีมี้ผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุ 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้1 หุน้ 
 



 

 

 

 

 

4. มีมติอนมุัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

หนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นายณรงค ์อิงคธ์เนศ  ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,250 99.99991 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
200 

- 
0.00009 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

 2. นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์ กรรมการ  

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,250 99.99991 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
200 

- 
0.00009 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

3. นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั  กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,250 99.99991 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
200 

- 
0.00009 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

 
 



 

 

 
 
 

 
5. มีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 

2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี ้

รายละเอียดคา่ตอบแทน 

อตัราคา่ตอบแทน (บาท) 
คา่ตอบแทนราย

เดือน 
(อตัราเดมิ) 

คา่ตอบแทนราย
เดือน 

(อตัราท่ีเสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราเดมิ) 

คา่เบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราท่ีเสนอ) 

- ประธานกรรมการบรษิัท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการบรษิัท 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

15,000 
20,000 

- 
 
- 

15,000 
- 
- 
- 

 
 
 

คงเดมิ 

15,000 
20,000 
15,000 

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

 
 
 

คงเดมิ 

การจ่ายโบนสัประจ าปี ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบรษิัท 
คา่ตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไม่มี 

 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,450 100.00000 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

 
6. มีมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให ้

1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8420  และ/หรือ  

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  5752 และ/หรือ  

3. นายบณัฑติ ตัง้ภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  8509   

จาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็น
จ านวน 2,530,000 บาท ดงันี ้



 

 

 
 
 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,450 100.00000 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

 7. มีมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ จ่ายเงินปันผลจาก

ก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60,000,000 บาท ซึ่งเป็นรอ้ยละ 66.87 ของ

ก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ไดมี้

มตอินมุตัจิ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้

ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรบังวดนีใ้นอตัราหุน้ละ 

0.10 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 

2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ทัง้นีบ้ริษัทไดมี้การจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ย

ละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้จงึไม่ตอ้งตัง้ส  ารองตามกฎหมายเพิ่มเตมิอีกในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ 

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,450 100.00000 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

 8. มีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ

บรษิัท ตามรายละเอียดดงันี ้

(1) ก าหนดราคาเสนอขายเท่ากบัราคาตลาด ซึ่งค  านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามญัของบริษัทท่ี
ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 21 
กุมภาพนัธ ์2564 (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพนัธ ์2564) ซึ่งเท่ากบัราคาเสนอขายหุน้ละ  
 



 

 

 
 
 
5.71 บาทตอ่หุน้ (ขอ้มลูจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัย)์ คิดเป็นมลูค่าเสนอขาย 39,999,692 
บาท  

(2) เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 3,502,600 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 153,502,600 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 2 ราย ไดแ้ก่ WPS และ 
WPS MSSP ซึ่งจะไดร้บัจดัสรรหุน้จ านวน 3,572,700 หุน้ และ 3,432,500 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51 และ
รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดท่ีบรษิัทจะเสนอขายในครัง้นีต้ามล าดบั 

(3) อนมุตักิารการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบรษิัท เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 153,502,600 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบสามลา้นหา้แสนสองพนัหกรอ้ยบาท) 
  แบง่ออกเป็น 307,005,200 หุน้ (สามรอ้ยเจ็ดลา้นหา้พนัสองรอ้ยหุน้) 
  มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
   โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั 307,005,200 หุน้ (สามรอ้ยเจ็ดลา้นหา้พนัสองรอ้ยหุน้) 
  หุน้บรุมิสิทธิ  -  หุน้  (- หุน้)  

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,450 100.00000 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

 9. มีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ใหจ้ดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดัตามรายละเอียดดงันี ้

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ บริษัท ดบัเบิล้ยูพีเอส จ ากดั (“WPS”) และ WPS MSSP 

Limited (“WPS MSSP”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.71 บาท คิดเป็นมลูค่าเสนอขายรวม 39,999,692 บาท โดยมีรายละเอียดการ

จดัสรรดงันี ้

(1) ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,572,700 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ WPS เพ่ือเป็นส่วน
 หนึ่งในการช าระค่าตอบแทนการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั จ านวน 203,999 หุน้ ซึ่ง WPS น ามา
 ช าระเป็นคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทแทนการช าระดว้ยเงินสด  

 
 



 

 

 
 
 
(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,432,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ WPS MSSP เพ่ือเป็น

ส่วนหนึ่งในการช าระคา่ตอบแทนการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั จ านวน 196,000 ซึ่ง WPS MSSP 
น ามาช าระเป็นคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทแทนการช าระดว้ยเงินสด  

 
 โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ัดการ หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบรษิัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูมี้อ  านาจใน

การด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าว  

ผู้ถอืหุ้น 
      จ ำนวนเสียงทีล่งคะแนน                        

(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้น
ท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 233,504,450 100.00000 

ไม่เหน็ดว้ย 
งดออกเสียง 

- 
- 

- 
- 

บตัรเสีย - - 

รวม   233,504,450 100.00000 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต) 
  กรรมการผูจ้ดัการ 

  บรษิัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
       


