
 
 
ที่ วอพ.สก. 012/04/2022 
 

                                                                               28 เมษายน 2565 

 
เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ 
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

                     บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่       
28 เมษายน 2565  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
 

วาระที ่1  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นด้วย 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที ่2  ที่ประชุมมีมตริับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจาก  
เป็นวาระเพื่อรับทราบ 

 

วาระที ่3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 
 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

- เห็นด้วย 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 
 
 



 
 

 

วาระที ่4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที ่5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
วาระที ่6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชมุมีมติ

เป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ดังนี ้

 

1) แต่งตั้งนายจักร จามิกรณ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

2) แต่งตั้ง นางสาววินิตา จามิกรณ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท,  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ 
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 



 
 
 

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

3) แต่งตั้ง นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้ 
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
4) แต่งตั้ง พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธาน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้  
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที ่7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท  
  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้ 

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- ไม่เห็นด้วย 0  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 



 
 
   
 

วาระที ่8 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 
2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี ้

 แต่งตั้ง  1) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7881 หรือ  
    2) นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  12258 หรือ  
    3) นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  12261 หรือ  
    4) นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  13764  
 แห่ง บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี  จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2565 และ

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,104,000 บาทต่อป ีด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 
 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                                       (นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร) 
                                                                                         รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


