
 
 

 

        วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
  2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบควิอาร ์(QR Code) และแบบแจง้การประชมุ 
  3. ประวตัขิองกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอเลือกตัง้กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่ง 
  4. ประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี 
  5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F 53-4) 
  6. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
  7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
  8. วธีิมอบฉนัทะ ลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส)์ 
  9. นิยามกรรมการอสิระ และขอ้มลูกรรมการบรษิัทท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
  10. หนงัสือมอบฉนัทะ 
  
 ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มตใิหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ หอ้ง
ประชุมของบริษัทชัน้ 2 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ์ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
พิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1.   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทไดจ้ดัท  า

รายงานการประชมุดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ และจดัส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.vintcom.co.th 
แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามสิ่งท่ี
ส่งมาดว้ย 1 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 24 

กรกฎาคม 2563 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถ้วนแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้ 
รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที ่2.    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไวใ้น

รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้



 
 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
   ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
การลงมต ิ วาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
 
วาระที ่3.   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีไดมี้

การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจะตอ้งจัดท างบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชีเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุปี ในการนีบ้ริษัทไดจ้ดัท  างบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ 
QR Code ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบบันี ้โดยงบ
การเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการแลว้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2563 ส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
ของบรษิัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการแลว้ 

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
  
วาระที ่4.   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 16 ก าหนดไวว้่า ในการ

ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออก
จากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่ง
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในครัง้นี ้มีรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนี ้

  1. นายณรงค ์อิงคธ์เนศ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  2. นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ์ กรรมการ 
  3. นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 
 
 



 
 
 
  
  โดยในการสรรหากรรมการ บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ

รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วนัท่ี 18 มกราคม 2564 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิบนเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวผ่านตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้
รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาตาม

หลกัเกณฑ ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคุณสมบตัิ 
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงท่ีผ่านมาและเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบตัิครบถว้น ตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงมีคณุสมบตัิ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการ สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ว่า กรรมการอิสระ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระ
ครบถว้น ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทก าหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้แนะน าต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึเป็นประโยชนอ์ย่างสงูตอ่บรษิัท 

   
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีไดร้ับการเสนอช่ือได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ

กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงั ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ
ของบริษัทแลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ทัง้  3 ท่าน กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ ง เ น่ืองจากบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ท่ี มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (ประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที ่5.  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดใหก้รรมการ

มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ  าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับ
คา่ตอบแทนเฉล่ียในอตุสาหกรรม รวมทัง้ธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดท่ี้ใกลเ้คียงกนั รวมทัง้ภาระหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบและผลปฏิบตัิงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมใน  



 
 
 
 
ด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

รายละเอียดคา่ตอบแทน 

อตัราคา่ตอบแทน (บาท) 
คา่ตอบแทนราย

เดือน 
(อตัราเดิม) 

คา่ตอบแทนราย
เดือน 

(อตัราที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราเดิม) 

คา่เบีย้ประชมุ
รายครัง้ 

(อตัราที่เสนอ) 

- ประธานกรรมการบรษัิท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- กรรมการบรษัิท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

15,000 
20,000 

- 
 
- 

15,000 
- 
- 
- 

 
 
 

คงเดิม 

15,000 
20,000 
15,000 

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

 
 
 

คงเดิม 

การจา่ยโบนสัประจ าปี ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบรษัิท 
คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน ไมม่ี 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท

แลว้ เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอียดตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุ 
 
วาระที ่6.  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2564 และการก าหนดค่าสอบ

บัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัท  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ
บรษิัท จาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

  1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8420 และ/หรือ 
  2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ 
  3. นายบณัฑติ ตัง้ภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8509 
 



 
 
 
 
  และเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษิัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้
 
      คา่สอบบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ  านวน  1,930,000 บาท 
  คา่บรกิารสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส  
  (สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564, 30 มิถนุายน 2564 และ 30 กนัยายน 2564) 
          จ  านวน      600,000 บาท 
    รวมคา่บรกิารทัง้สิน้              2,530,000 บาท 
   
  รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทยีบปี 2562 ถงึปี 2564 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563/2564
เพิม่ (ลด) 

คา่สอบบญัชี (บาท) 2,450,000  2,530,000 2,530,000 - 

คา่บรกิารอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 

 
  ทัง้นีร้ายละเอียดประวตัิของผูส้อบบญัชีปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4 โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ

ขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทในปี 2564 
เป็นปีแรก 

 
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบใหว้า่จา้งบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 และเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีจ านวนดงักล่าวมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจ 

 
  นอกจากนีบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  

2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทท่ีจัดตั้งและจดทะเบียนใน
ต่างประเทศท่ีอาจใชผู้ส้อบบญัชีอ่ืน เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมดา้น
ปริมาณรายการทางบญัชีและอัตราค่าสอบบญัชี แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหก้ารจัดท างบ
การเงินสามารถด าเนินการไดอ้ย่างครบถว้นเรียบรอ้ยตามก าหนดเวลาทกุประการ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ประจ าปี 2564 และอนุมัติการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 



 
 
 
 
วาระที ่7.  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 และจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละหกัส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามกฎหมายก าหนด โดยพิจารณา
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และ 
ขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 45 (โดยสรุป) ก าหนดว่า บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น
เงินทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 
  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

89,722,094 บาท และบริษัทไดมี้การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้จึงไม่ตอ้งตัง้ส  ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ในครัง้นี ้

  ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2561 ถงึปี 2563   

รายการ ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 

ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 58,539,043 66,778,204 89,722,094 

จ านวนหุน้ (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

เงินปันผลประจ าปี  (บาท/หุน้) 0.12 0.16 0.20 

รวมเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 36,000,000 48,000,000 60,000,000 

อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 61.50 71.88 66.87 

  ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายปันผลท่ีเสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัททกุประการ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2563 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 60,000,000 บาท ซึ่งเป็น
รอ้ยละ 66.87 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
5/2563 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ไดมี้มตอินมุตัจิ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบังวด 6 เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท 
เป็นเงิน 30,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรบังวดนีใ้นอตัรา
หุน้ละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

 
  ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ก่อน 
   
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
 



 
 
 
 
วาระที ่8.  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. 

เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2564 มีมติอนมุตัิให้

น าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน  
153,502,600 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยมีวตัถุประสงคก์ารเพิ่มทนุเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการช าระราคาค่าหุน้สามญัของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั (“I-SECURE”) ท่ีบริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้
ของบรษิัทดงักล่าวตามที่ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 
12 ตลุาคม 2561 ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทปรากฏในแบบรายงานการเพิ่ม
ทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5)  

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท

จ านวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 153,502,600 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 4. ของหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษิัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 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)  

 
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9.  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคล

ในวงจ ากัด 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 150,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 153,502,600 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษิัทจ านวน 7,005,200 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัมีรายละเอียดตามวาระท่ี 8 
ขา้งตน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าวใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ บริษัท ดบัเบิล้ยูพีเอส จ ากดั (“WPS”) และ WPS MSSP Limited (“WPS 
MSSP”) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.71 บาท คิดเป็นมลูค่าเสนอขายรวม 39,999,692 บาท ซึ่งเป็น
การด าเนินการช าระค่าหุน้งวดสุดทา้ยตามเง่ือนไขขอ้ตกลงการซือ้หุน้ของบริษัท ไอ -ซีเคียว จ ากัด 
ตามท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดงันี ้
 



 
 
 
 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,572,700 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ WPS 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระคา่ตอบแทนการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั จ านวน 
203,999 หุน้ ซึ่ง WPS น ามาช าระเป็นค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการช าระดว้ย 
เงินสด 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3,432,500 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ WPS 
MSSP เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช าระคา่ตอบแทนการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัท ไอ-ซีเคียว จ ากดั 
จ านวน 196,000 ซึ่ง WPS MSSP น ามาช าระเป็นค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทแทนการ
ช าระดว้ยเงินสด 

 
 ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทแลว้ WPS และ WPS MSSP จะถือหุน้ของ

บริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 1.16 และรอ้ยละ 1.12 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 
(หลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัท) ตามล าดบั หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมกนัประมาณ
รอ้ยละ 2.28 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (หลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แล้วของบริษัท) ซึ่งจะไม่มีการเสนอช่ือบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุน้ดังกล่าวเข้ามาเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษัท WPS และ WPS MSSP จึงไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียว 
โยงกนัของบริษัท ดงันัน้ การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด
ครั้งนี ้ จึงไม่ เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลง
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตักิารของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

 
 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทในราคาหุน้ละ 5.71 บาท เป็นการก าหนดราคาเสนอขาย

ไวอ้ย่างชัดเจน และราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตาม
หลกัเกณฑข์องประกาศท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ตอ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 
72/2558”) ทัง้นี ้ราคาตลาดอา้งอิงจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามญัของบริษัทท่ีซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2564 มีมติให้
เสนอวาระต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (ระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ถึง วนัท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาด
หลกัทรพัย)์ 

 
 นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัขา้งตน้จะไม่เป็นผลให้

บคุคลใดตอ้งมีหนา้ท่ีท  าค  าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พ่ือครอบง า
กิจการ (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 



 
 
 
 
 ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรพัย ์เรื่อง หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 
ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั
ในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัทก่อนท่ีตลาดหลักทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ราคาตลาด ค  านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยย์้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวันแรกท่ีมีการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท) บริษัทมีหนา้ท่ีหา้มมิให ้WPS และ WPS MSSP น าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทท่ีไดร้บัจาก
การเสนอขายดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
เริ่มท  าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน  WPS และ WPS 
MSSP จะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถูก
สั่งหา้มขาย 

 
 รายละเอียดการออกเสนอขาย และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศ

เก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) และ
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5) 

 

ทัง้นี ้เน่ืองจากวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 เป็นวาระท่ีสืบเน่ืองกนั เพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไป
ดว้ยความเรียบรอ้ย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณา
อนมุัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ดัการ 
หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ 
ผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการออก เสนอ
ขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าว ซึง่รวมถงึการด าเนินการดงันี  ้

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงก าหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจน
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซือ้หุน้และวนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ การช าระค่าหุน้ 
รวมถงึเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้และการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว 

(3) ลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ 
และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และส่งมอบหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขอ เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ ต่อ
กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์และมี  
 



 
 
 
 
อ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปได ้

(4) จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารด าเนินการจด
ทะเบียนสมบูรณ ์โดยก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดร้บั
อนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติ
อนมุตัใิหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ หรือ บรษิัทตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
12 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มี
มติไวอ้ย่างชดัเจนว่าเม่ือพน้ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูท่ี้ไดร้บั 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขาย 
ทัง้นี ้เป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นประกาศท่ี ทจ. 72/2558 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของ

บริษัท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 7,005,200 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม
39,999,692 บาท และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือ ผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ร ับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใดๆ 
เก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดงักล่าวตามท่ีเสนอ
ขา้งตน้ทกุประการ   

 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

หมายเหตุ วาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้ซึง่มีส่วนไดเ้สีย ซึง่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั 
 
วาระที ่10. พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ทัง้นีบ้ริษัทไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 8 
มีนาคม 2564 และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ล่วงหนา้ ระหว่างวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
2563 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2564  โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเว็บไซตข์องบริษัท และแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ อย่างไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุแตอ่ย่างใด 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
แอปพลิเคชนั “IR Plus AGM” โดยผูถื้อหุน้สามารถดาวโหลดไดจ้าก App Store หรือ Google Play Store พรอ้มทัง้เตรียมแบบแจง้
การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) และเอกสารส าหรบัการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8) เพ่ือท าการลงทะเบียนเขา้ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ผ่านแอปพลิเคชนั “IR Plus AGM” ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ถงึวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ซึ่งเอกสารการลงทะเบียนของ
ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัตวัตน โดยผูถื้อหุน้จะไดร้บัการแจง้เตือนจากแอปพลิเคชนั “IR Plus AGM”  เพ่ือท าการ 
 



 
 
 
 
ก าหนดรหสัประจ าตวั (Pin Code) ส าหรบัใชล้็อกอิน (Log-in) เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยผูถื้อหุน้
สามารถเขา้สู่ระบบในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดต้ัง้แตเ่วลา 13:00 น. เป็นตน้ไป  

เพ่ือความสะดวก หากผูถื้อหุน้ทา่นใด ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้(ขอ้มลูของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม
ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 10 ท่ีท่านสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในทกุวาระล่วงหนา้ได ้
โดยจะตอ้งจดัส่งเอกสารทัง้หมดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 8 มาถึงบริษัทตามท่ีอยู่ดา้นล่างนี ้ก่อนเวลา 17:30 น. ของวนัท่ี 23 เมษายน 
2564  

  บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
  เลขท่ี 159/21 ชัน้ 14 หอ้งเลขท่ี 1401 อาคารเสรมิมิตรทาวเวอร ์ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก)  
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 
ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางอีเมล ์

q_a@vintcom.co.th และสามารถดาวนโ์หลดหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะ และคู่มือการลงทะเบียน เพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดต้ามสิ่งท่ีส่ง
มาดว้ย 8 และบนเวบ็ไซตข์องบรษิัท https://www.vintcom.co.th/agm2564  

จงึขอเรียนเชิญทา่นผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั และเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต) 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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