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แนวปฏิบตัิส าหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท 
โดยขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยง ขอให้ท่านพิจารณามอบฉนัทะให้แก่บคุคลอื่น หรือมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระ (กรณีมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระโปรดสง่แบบมอบฉนัทะลว่งหน้าก่อนวนัประชุม) หากท่านมีค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุม สามารถสง่
ค าถามให้แก่บริษัทฯลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยง ได้แก่ 
1.1 ผู้ที่มีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ น า้มกูไหล เหนื่อยหอบ มีไข้ 
1.2 ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไป/กลบั/แวะผ่าน ประเทศ หรือ สถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขต

โรคติดต่ออนัตรายและพืน้ที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง และเข้ามาในประเทศไทย หรือจงัหวดักรุงเทพมหานคร
หลงัวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564  

1.3 ผู้ที่มีปฏิสมัพนัธ์ พดูคยุ ร่วมประชมุ ใกล้ชิด สมัผสั ใช้สถานท่ีร่วมกบัผู้ติดเชือ้ COVID-19 
1.4 ผู้ที่สมัผสัหรือใกล้ชิดกบับคุคลตามข้อ 1.1 และ 1.2 

2. บริษัทฯจะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้มี
ความเสีย่ง บริษัทฯสงวนสทิธิไมอ่นญุาตให้ผู้มีความเสีย่งดงักลา่วเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทนได้) 

3. บริษัทฯขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม หากใน
ระหวา่งการประชมุ ผู้ เข้าร่วมประชุมทา่นใดมีอาการไข้ ไอ จาม มีน า้มกู มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือหายใจล าบาก ขอความร่วมมือ
โปรดออกจากการประชมุทนัที ทัง้นี ้โปรดรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล โดยจะเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ในการตรวจหนงัสือ
มอบฉนัทะ และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   

4. บริษัทฯจะจดัที่นัง่ของผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้มีระยะหา่งที่เหมาะสม โดยจะเว้นระยะตอ่ที่นัง่อยา่งน้อย 2 เมตร ซึง่จะท า
ให้มีจ านวนที่นัง่ในห้องประชมุลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และเมื่อที่นัง่ที่จดัให้เต็มครบ 50 คนแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การ
ประชมุเพิ่มเติมได้ ซึ่งบริษัทต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทน  

5. ด้วยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุม่เสี่ยง ควรมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุแทน 

6. เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาด บริษัทฯจึงไมจ่ดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์
จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอให้สง่ค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจดัสง่ค าถามแก่ประธานกรรมการตอ่ไป 

7. บริษัทจะด าเนินการประชมุให้กระชบัท่ีสดุ และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุทีก่ าหนดไว้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 
8. บริษัทงดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบเลม่ในวนัประชุม เพื่อลดการสมัผสัสิ่งของกบัผู้ อ่ืน และเพื่อความปลอดภยั 

สขุอนามยัของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับรายงานประจ าปี 2563 ที่เลขานุการบริษัท บริษัท วนชัยกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ( โทร. 02 585 4900 ตอ่ 702 ) 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น มา ณ ท่ีนี ้

 
 
 
 
 



แนวปฏิบตัิส าหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท 
โดยขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยง ขอให้ท่านพิจารณามอบฉนัทะให้แก่บคุคลอื่น หรือมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระ (กรณีมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระโปรดสง่แบบมอบฉนัทะลว่งหน้าก่อนวนัประชุม) หากท่านมีค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุม สามารถสง่
ค าถามให้แก่บริษัทฯลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยง ได้แก่ 
1.1 ผู้ที่มีอาการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ น า้มกูไหล เหนื่อยหอบ มีไข้ 
1.2 ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไป/กลบั/แวะผ่าน ประเทศ หรือ สถานที่ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขต

โรคติดต่ออนัตรายและพืน้ที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง และเข้ามาในประเทศไทย หรือจงัหวดักรุงเทพมหานคร
หลงัวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564  

1.3 ผู้ที่มีปฏิสมัพนัธ์ พดูคยุ ร่วมประชมุ ใกล้ชิด สมัผสั ใช้สถานท่ีร่วมกบัผู้ติดเชือ้ COVID-19 
1.4 ผู้ที่สมัผสัหรือใกล้ชิดกบับคุคลตามข้อ 1.1 และ 1.2 

2. บริษัทฯจะจดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีท่ีตรวจพบผู้ มี
ความเสีย่ง บริษัทฯสงวนสทิธิไมอ่นญุาตให้ผู้มีความเสีย่งดงักลา่วเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทนได้) 

3. บริษัทฯขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม หากใน
ระหวา่งการประชมุ ผู้ เข้าร่วมประชุมทา่นใดมีอาการไข้ ไอ จาม มีน า้มกู มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือหายใจล าบาก ขอความร่วมมือ
โปรดออกจากการประชมุทนัที ทัง้นี ้โปรดรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคล โดยจะเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ในการตรวจหนงัสือ
มอบฉนัทะ และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   

4. บริษัทฯจะจดัที่นัง่ของผู้ เข้าร่วมประชมุ ให้มีระยะหา่งที่เหมาะสม โดยจะเว้นระยะตอ่ที่นัง่อยา่งน้อย 2 เมตร ซึง่จะท า
ให้มีจ านวนที่นัง่ในห้องประชมุลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และเมื่อที่นัง่ที่จดัให้เต็มครบ 50 คนแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ที่การ
ประชมุเพิ่มเติมได้ ซึ่งบริษัทต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทน  

5. ด้วยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผู้ ถือหุ้น บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุม่เสี่ยง ควรมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุแทน 

6. เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาด บริษัทฯจึงไมจ่ดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์
จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอให้สง่ค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจดัสง่ค าถามแก่ประธานกรรมการตอ่ไป 

7. บริษัทจะด าเนินการประชมุให้กระชบัที่สดุ และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุท่ีก าหนดไว้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 
8. บริษัทงดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบเลม่ในวนัประชุม เพื่อลดการสมัผสัสิ่งของกบัผู้อื่น และเพื่อความปลอดภยั 

สขุอนามยัของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับรายงานประจ าปี 2563 ที่เลขานุการบริษัท บริษัท วนชัยกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ( โทร. 02 585 4900 ตอ่ 702 ) 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น มา ณ ท่ีนี ้

 
 
 
 
 

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 
 

ทา่นผู้ ถือหุ้นซึง่ประสงค์จะแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยทา่นสามารถใช้
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะไว้ และได้ระบุช่ือกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับผู้ ถือหุ้ นเพ่ือประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ส าหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
“รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจ าปี ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนงัสอืเชิญประชมุฯ และ “ประวตัิกรรมการ
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 ในหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัเต็ม)  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารที่จะต้องน ามาในวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 ในหนงัสือเชิญประชมุฉบบัเต็ม) มายงัส านกังานใหญ่ของบริษัท ที่นายอารักษ์ ตัง้ตระกูล 
เลขานกุารบริษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  

ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 หรือสง่มอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชุมตัง้แต่เวลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป ณ สถานท่ีประชมุ 
 

การส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
 
ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้

1. ช่ือ - นามสกลุ 
2. หมายเลขโทรศพัท์ 
3. อีเมล 
4. ค าถามและวาระท่ีต้องการจะสง่ค าถาม 

สง่ค าถามลว่งหน้า ภายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 (วนัท่ีบริษัทฯได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้
-  ที่อยูส่ าหรับสง่เอกสาร  
 นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู (เลขานกุารบริษัท)  
 เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง  
 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
 (โทร 02 5854900 ตอ่ 702) 
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1 

วนัท่ี 20 เมษายน 2564 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน   
 2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  
 3. ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 4. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. เอกสารท่ีจะต้องน ามาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น   
 6. ประวตัิกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
 8. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ในวนัจนัทร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 - ตามท่ีบริษัทฯ ได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้
จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมจัดส่งส าเนาดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนีต้ามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วถกูต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
จงึเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การพิจารณารับรองดงักล่าวต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)2

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

- บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจ าปี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 ซึ่งจัดส่งไปให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 - ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทตามรายงานประจ าปี 2563 ของ
คณะกรรมการ   

 วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุติังบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 - งบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 1 (ในหวัข้องบการเงิน) ซึง่จดัสง่ไปให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 - คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและ
งบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว   
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 - บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมใน
แต่ละงวดบญัชี หลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้  รวมทัง้ขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะน าปัจจยัตา่ง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
ฐานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาท่ีบริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจน
แผนการลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนในอนาคต  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสด
ไว้เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน และรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 - ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใหมก่็ได้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการ 
3. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการ 
4. นายสิทธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการ 
5. นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการ 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ มีคณุสมบตัิ
ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชมุสามญัประจ าปี 2564 ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

การคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบัน
บริษัทฯยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณุสมบตัิใน
ด้านตา่ง ๆ โดยดถูงึความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา   
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออก
ตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่นายสืบตระกลู สนุทรธรรม ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
 ทัง้นีป้ระวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ข้อมลู
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัท / กิจการอื่น ๆ  ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

- ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 13. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั 
เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิ 
ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้  

คา่ตอบแทนรายเดือนปีละไมเ่กิน 3,000,000 บาท 

เงินรางวลัประจ าปีไมเ่กิน 3,000,000 บาท 

 โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจดัสรรตอ่ไป 

 ทัง้นี ้ไมม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทน 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอคา่ตอบแทน 

การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบัน
บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามอตัราท่ีเสนอ 

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ถงึ ปี 2563 เป็นดงันี ้
                                                                                                         (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2564  
(ปีท่ีขอเสนอ) 

ปี 2563  
(จ่ายจริง) 

ปี 2562  
(จ่ายจริง) 

ปี 2561  
(จ่ายจริง) 

คา่ตอบแทนรายเดือนปีละ 3,000,000  3,000,000  3,210,000  3,600,000  
เงินรางวลัประจ าปี 3,000,000 .              - .              -  2,200,000 
รวม 6,000,000 3,000,000 3,210,000 5,800,000 

 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้พิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนุมตัิแต่งตัง้นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4663 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5369 จากบริษัท ส านกังาน 
เอ เอม็ ซี จ ากดั (“ส านกังาน เอ เอม็ ซี”) เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 เน่ืองจากส านกังาน เอ เอ็ม ซี ได้ท าการตรวจสอบ
บญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกนัหลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด 
และขออนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 885,000 บาท  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.2535 มาตรา 120 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2564 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 1. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้  

1. นายอ าพล  จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663     หรือ 
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 ปี) 

2. นายนริศ     เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5369       
(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 

ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ เป็นผู้สอบบญัชีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชี
ของบริษัทยอ่ย 

 ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ 
ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
กบับคุคลดงักลา่ว  

 2. พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงิน 885,000 บาท  

ข้อมลูผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2563  
1. นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4663     หรือ 
2. นายนริศ     เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5369        

ข้อมลูคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2563 
1.  คา่สอบบญัชีประจ าปี 450,000 บาท    
2.  คา่สอบทานรายไตรมาส 435,000 บาท  
     รวมคา่สอบบญัชี 885,000 บาท  
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 และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
ดงัรายละเอียดข้างลา่งนี ้
                                                                                                                                                              (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึน้ 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทาน เฉพาะบริษัท 885,000 885,000 - 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 308,000 308,000       - 
คา่สอบทาน และคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทย่อย จ านวน 8 บริษัท 2,684,000 2,641,000 43,000 
คา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุของบริษัท 130,000 130,000 -              
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย 
จ านวน 2 บริษัท 

170,000 170,000 - 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,177,000 4,134,000 43,000 

การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จด
ทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

- ตามมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 ได้มีมติจัดสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวน 223,858,125 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ซึง่มีผู้ ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธ์ิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 168,230,604 หุ้น และมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
คงเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 
55,627,521 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จึงควรพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ดงักลา่วตอ่ไป 

พร้อมทัง้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น เป็นดงันี ้
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“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,735,237,480 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้าน
สองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อย
แปดสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,735,237,480 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้าน
สองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อย
แปดสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

   โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั 1,735,237,480 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้าน
สองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อย
แปดสิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - -” 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,790,865,001 บาท เป็นจ านวน 1,735,237,480 บาท โดยวิธีการ
ตดัหุ้นสามญัซึง่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 55,627,521 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 

อนึง่ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน   
ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครัง้นี ้
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบนี ้และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือ
เลขานกุารบริษัทฯ ก่อนเร่ิมการประชมุ โดยบริษัทฯ จะเปิดลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป  
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หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท  บริษัทฯขอเรียนว่า บริษัทฯมีกรรมการบริษัทท่ีสามารถ
รับมอบฉนัทะจากท่านได้ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤษภาคม 2564               

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายสมภพ สหวฒัน์) 
ประธานกรรมการ 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมวนัพุธท่ี 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 
ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  

นายอารักษ์ ตัง้ตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเมื่อเร่ิมเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
จ านวน 43 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 286,632,849 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 39 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,004,974,057 หุ้น 
รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 82 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,291,606,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
82.4251 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 1,567,006,876 หุ้น ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 26  

นายสมภพ สหวฒัน์  ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม 
และกลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ   

เลขานกุารบริษัทได้กลา่วแนะน ากรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัทจ านวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชมุ 15 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) ประกอบด้วย 
  1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการ 
  2. นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
  4. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
  6. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  7. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการ 
  8. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 
  9. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการ 
10. นายภทัท สหวฒัน์ กรรมการ 
11. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการ 
12. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการ 
13. นายสิทธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการ 
14. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ กรรมการ 
15. นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการ 
  บริษัทไมม่ีคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน 
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์    กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
3. นายวิฑรูย์ ษมาภทัร ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
4. นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานกุารบริษัท 
ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 
นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4663 ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 จากบริษัท 

ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
บริษัท ส านกักฎหมายธรรมนิติ จ ากดั 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การออกเสียงลงคะแนนในข้อท่ี 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้ นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 กรณีวาระท่ี 1, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 5, วาระท่ี 6, วาระท่ี 7 และวาระท่ี 10 มติท่ีประชุมจะต้องได้รับอนุมตัิจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 กรณีวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9 มติท่ีประชุมจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
บริษัทขอชีแ้จงการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะใช้วิธียกมือ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กรอกข้อความลงใน
ใบออกเสียงลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และเจ้าหน้าท่ีจะเก็บใบออกเสียงลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ยกเว้นวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บใบออกเสียง
ลงคะแนนทัง้หมด ทัง้ท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

2. การนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ทัง้นีจ้ะนบัคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

บริษัทมีเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 นัน้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

 เม่ือเลขานกุารบริษัทได้แจ้งถงึวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเร่ืองตา่งๆ ให้ท่ีประชมุรับทราบแล้ว จงึเร่ิมด าเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้่อท่ีประชุม เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 3 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 23,305,460 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 85 ราย) 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้1,314,912,366 หุ้น 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,314,912,366 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัท่ี 
25 เมษายน 2562 ตามท่ีเสนอ  
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ 

เลขานุการบริษัทได้เรียนให้ นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ในรอบปี 2562 ให้ท่ีประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้

1. ข้อมลูโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 จากงบการเงินรวม 
- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 17,066 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หนีส้ินรวม 10,824 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

1,393 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 6,242 ล้านบาท ลดลง 1,395 ล้านบาท  
2. ข้อมลูวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยสรุป 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากบั 9,440 ล้านบาท ลดลง 809 ล้านบาท ต้นทนุขาย 8,792 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 101 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 648 ล้านบาท ลดลง 910 ล้านบาท และขาดทุนส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 1,229 ล้านบาท ขาดทนุเพ่ิมขึน้ 858 ล้านบาท 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส าหรับปีเท่ากับ 1,239 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2561 มีผลขาดทุนส าหรับปี 
เท่ากบั 358 ล้านบาท ขาดทนุเพ่ิมขึน้ 881 ล้านบาท หรือร้อยละ 246 โดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้      
1.   รายได้จากการขายรวมลดลง 809 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณขายของแผ่นปาร์ติเกิล้ลดลงประมาณร้อยละ 21 และ

ราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ 8 ปริมาณขายของแผ่นเอม็ดีเอฟเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 15 แตร่าคาขายเฉลีย่
ลดลงประมาณร้อยละ 11   

2. ต้นทนุขาย 8,792 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 101 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณการขายแผ่นเอม็ดีเอฟท่ีเพ่ิมขึน้ 
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3.  ในปี 2562 มีโครงการรายจ่ายลงทนุดงันี ้
- โครงการผลิตแผ่นไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) ก าลงัการผลิต 210,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ด าเนินการโดยบริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี โดยมีงบประมาณลงทุน 
2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

- โครงการระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 3.358 MWp 
ด าเนินการโดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีโรงงานสระบุรี มีงบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 

- โครงการลงทนุเพ่ือการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลิต 
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้อดั (Plywood) ก าลงัการผลิต 60,000 ลบ.ม. ต่อปี ด าเนินการโดยบริษัท วนชัย 
พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการ
ก่อสร้างในปี 2562 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก าลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต์ ด าเนินการโดยบริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ย่ี 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
ในปี 2562 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 2.552 MWp ด าเนินการ
โดยบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีโรงงานชลบรีุ งบประมาณลงทุน 90 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการติดตัง้
ในปี 2562 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 3.242 MWp ด าเนินการโดย
บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท ได้เร่ิม
ด าเนินการติดตัง้ในปี 2562 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 

4. ส าหรับกลยุทธ์การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในประเทศนัน้ ในปี 2562 บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 20 สาขา 
เป็นไปตามเป้าหมาย แตส่ าหรับการเปิดสาขาการจ าหน่ายในปี 2563 ท่ีบริษัทมีเป้าหมายจะเปิดสาขาการจ าหน่าย
ให้ได้ครบ 50 สาขานัน้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัง้แต่ต้นปี 2563 ท่ีมีผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องชะลอการเปิดสาขา รอสถานการณ์ท่ีเหมาะสมจึงจะเร่ิมด าเนินการเปิดสาขาต่อไป 
ซึง่ปัจจบุนับริษัทเปิดการจ าหน่ายได้แล้วรวม 24 สาขา โดยคาดวา่ในปี 2563 จะสามารถเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 
35 สาขา 

- ในเร่ืองนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทได้ย า้ถึงแนวปฏิบตัิการต่อต้านคอร์รัปชนั ให้แก่ กรรมการ , 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จะต้องไมม่ีการให้ มอบ หรือรับ ทรัพย์สิน ของก านลั ของขวญั การบริการต้อนรับ 
หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนจากลกูค้า คูค้่า หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ไมว่า่กรณีใด อนัจะท าให้มีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ
ท าเป็นหนงัสือแจ้งตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท ขอความร่วมมืองดการให้ของขวญัในทกุช่วงเทศกาล 
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 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และคณุวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้
1. คณุฮัง้ใช้ อคัควสักลุ สอบถามวา่ บริษัทมีแนวทางด าเนินการอย่างไรในการรองรับวิกฤติในปัจจุบนั เพ่ือเปลี่ยนให้

เป็นโอกาสในอนาคต โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) และโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึง่เป็นโครงการลงทุนเพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต บริษัทมีการส ารวจหรือไม่ว่า
จะลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณร้อยละเท่าใด และเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นสิ่งส าคญัมาก
ขอให้บริษัทติดตามดแูลอย่างใกล้ชิด อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในอนาคต 

- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- แนวทางด าเนินการรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทมีแผนด าเนินการเก่ียวกับการลดต้นทุนการผลิต 
การผลิตไฟฟ้าใช้เอง และการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร เพ่ือให้มีต้นทนุการผลิตท่ีสามารถแข่งขนัได้ การพฒันา
ผลิตภณัฑ์กึง่ส าเร็จรูปให้สามารถเข้าถงึตลาดได้มากขึน้ โดยในช่วงนีจ้ะไมม่ีการขยายก าลงัการผลิตส าหรับ
ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท คือ แผ่นเอม็ดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิล้ และ แผ่น OSB แตจ่ะเน้นในการผลติสินค้าส าเร็จรูป
ให้มากขึน้ 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) และโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล 
ของบริษัท จะเป็นการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในบริษัทเองไม่ได้ขายให้การไฟฟ้า ซึง่ปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในการผลิต
ของทัง้กลุ่มบริษัทรวมแล้วประมาณ 160 เมกะวตัต์ โดยบริษัทมีเป้าหมายให้มีการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้
คร่ึงหนึง่ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้หมด ซึง่จะช่วยลดต้นทนุการผลิตจากการลดการซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ได้อย่างน้อยคร่ึงหนึง่ โดยปัจจบุนัต้นทนุคา่ไฟฟ้าของบริษัทมีสดัส่วนในต้นทุนการผลิตประมาณร้อยละ 20 
ของต้นทนุการผลิตรวม 

- เร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีการติดตามข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์อยู่เสมอ 
เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัการขายสินค้าไปต่างประเทศของบริษัทมีสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกัน
บริษัทก็มีการน าเข้าวตัถดุิบ และอะไหลเ่คร่ืองจกัรจากตา่งประเทศ เพ่ือเป็นการรักษาสมดลุของรายรับ และรายจ่าย 
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมการขายในประเทศให้มากขึน้โดยการเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายในประเทศเพ่ือให้มีสดัส่วนการขายในประเทศเพ่ิมขึน้ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนประการหนึง่ 

2. ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีขาดทุนติดต่อกนัโดยตลอด
ตัง้แตปี่ 2560 โดยเฉพาะปี 2562 มีผลขาดทนุถงึ 1,230 ล้านบาท และมีแนวโน้มขาดทุนเพ่ิมขึน้ บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร
เพ่ือให้ปี 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรและจ่ายเงินปันผลได้ และผู้บริหารคาดว่าปี 2563 จะมีการเจริญเติบโต
ของกิจการอย่างไร เพ่ิมขึน้ร้อยละเท่าใด 
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ของต้นทนุการผลิตรวม 

- เร่ืองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีการติดตามข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์อยู่เสมอ 
เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัการขายสินค้าไปต่างประเทศของบริษัทมีสดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกัน
บริษัทก็มีการน าเข้าวตัถดุิบ และอะไหลเ่คร่ืองจกัรจากตา่งประเทศ เพ่ือเป็นการรักษาสมดลุของรายรับ และรายจ่าย 
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมการขายในประเทศให้มากขึน้โดยการเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายในประเทศเพ่ือให้มีสดัส่วนการขายในประเทศเพ่ิมขึน้ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนประการหนึง่ 

2. ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีขาดทุนติดต่อกนัโดยตลอด
ตัง้แตปี่ 2560 โดยเฉพาะปี 2562 มีผลขาดทนุถงึ 1,230 ล้านบาท และมีแนวโน้มขาดทุนเพ่ิมขึน้ บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร
เพ่ือให้ปี 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรและจ่ายเงินปันผลได้ และผู้บริหารคาดว่าปี 2563 จะมีการเจริญเติบโต
ของกิจการอย่างไร เพ่ิมขึน้ร้อยละเท่าใด 
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- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- บริษัทมีผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นก าไรสทุธิ และมีผลการด าเนินงานขาดทนุเพียง 2 ปีติดต่อกนั คือ ปี 2561 
และปี 2562 ส าหรับปี 2563 บริษัทได้ด าเนินการเก่ียวกบัการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปมากขึน้ ส่งผลให้ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 มีผลการด าเนินงานขาดทุน
ลดลงคร่ึงหนึง่จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และมีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้กวา่ปี 2562 

- ส าหรับการเจริญเติบโตของกิจการเป็นอย่างไรนัน้ เน่ืองจากในช่วงนีบ้ริษัทจะไม่มีการขยายก าลงัการผลิต
ผลิตภณัฑ์หลกั แต่จะเน้นในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สินค้าส าเร็จรูปมากขึน้ แนวโน้มการเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์หลักคงจะมีไม่มากนัก แต่จะมีการเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เพ่ือเป็นการรักษา
รายได้จากการขายไม่ให้ลดต ่าลง และผลจากการด าเนินการเพ่ือการลดต้นทุนการผลิต จะส่งผลให้บริษัท
กลบัมามีก าไรได้ในอนาคต 

3. ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่  
1. ปริมาณขายและราคาขายท่ีลดลงของทัง้สองผลิตภัณฑ์ มีสาเหตุจากอะไร และบริษัทมีมุมมองอย่างไร

ส าหรับปี 2563 
2. จากงบการเงินปี 2562 หนีส้ินท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากอะไร 
3. การติดตัง้ Solar rooftop บริษัทด าเนินการเองหรือให้ใครด าเนินการ 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- ปริมาณการขาย ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟเพ่ิมขึน้ แต่ปริมาณขาย
แผ่นปาร์ติเกิล้ลดลง ในขณะท่ีราคาขายเฉลี่ยลดลงทัง้สองผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาดค่อนข้างสงู
โดยเฉพาะตลาดตา่งประเทศ มมุมองของบริษัทส าหรับปี 2563 เมื่อท าการผลิตเต็มท่ี เพ่ือให้รายได้จากการขาย
กลบัมาใกล้เคียงกบัปี 2561 จากท่ีลดลงในปี 2562 ประมาณ 800 ล้านบาท โดยการเพ่ิมการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปบางชนิด การเพ่ิมช่องทางการตลาด เพ่ือให้สามารถท าการผลิตได้เต็มท่ี และจากท่ีได้มีการ
ปรับปรุงเคร่ืองจกัรและผลจากการลดต้นทนุการผลิต จะท าให้ผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ ซึง่คาดวา่จะดีขึน้จากปี 2562 คอ่นข้างมาก 

- หนีส้ินท่ีเพ่ิมขึน้ ในปี 2562 เป็นการเพ่ิมขึน้จากเงินกู้ ระยะยาวจากการลงทุนในโครงการผลิตแผ่น OSB 
และโครงการติดตัง้ Solar rooftop 

- การติดตัง้ Solar rooftop บริษัทได้วา่จ้างผู้ รับเหมาภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ 
สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ประธานฯขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ เลขานกุารบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีประกอบในงบดลุ 

และงบก าไรขาดทุนของบริษัท งวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดงันี ้ 

1. งบดลุโดยสรุปของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 9,360 ล้านบาท 
ลดลง 236 ล้านบาท หนีส้ินรวม 3,564 ล้านบาท ลดลง 48 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 5,795 ล้านบาท ลดลง 189 
ล้านบาท  

2. งบก าไรขาดทนุของบริษัทปี 2562 เมื่อเทียบกบัปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,999 ล้านบาท ลดลง 551 ล้านบาท 
ต้นทนุขาย 3,481 ล้านบาท ลดลง 352 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 518 ล้านบาท ลดลง 199 ล้านบาท ขาดทุนส าหรับปี 
28 ล้านบาท ขาดทนุเพ่ิมขึน้ 515 ล้านบาท    

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
 เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 12 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 6,408 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 97 ราย) 
รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้1,314,918,774 หุ้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,314,918,774 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท 
ตามท่ีเสนอ 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการ
งดจ่ายเงินปันผล โดยมรีายละเอียดดงันี ้ 

จากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลการด าเนินงาน
ขาดทนุจ านวน 1,238,534,977.82 บาท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัท
มีผลการด าเนินงานขาดทนุ   

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
 เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 
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ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,090 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 98 ราย) รวม
จ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้1,314,919,864 หุ้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้    
เห็นด้วย 1,314,919,864 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 12 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ 
อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ ดงันัน้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นีม้ี 5 ท่านประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายภทัท สหวฒัน์ กรรมการ 
5. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ กรรมการ 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 การคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดถูึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา   

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ และ พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็น
กรรมการอิสระ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุหน้าท่ี 26 - 33 และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายภทัท สหวฒัน์ กรรมการ 
5. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ กรรมการ 

 กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่   
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีก

วาระหนึง่ 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 

ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง  
 

บตัรเสยี  
 

1. นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 

1,314,717,064
ร้อยละ 99.9846 

202,800 
ร้อยละ 0.0154 

0 0 

2. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

1,314,782,964
ร้อยละ 99.9896 

136,900 
ร้อยละ 0.0104 

0 0 

3. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 1,314,656,674
ร้อยละ 99.9801 

262,100 
ร้อยละ 0.0199 

1,090 0 

4. นายภทัท สหวฒัน์ กรรมการ 1,302,313,395
ร้อยละ 99.0414 

12,605,379 
ร้อยละ 0.9586 

1,090 0 

5. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ กรรมการ 1,302,313,395
ร้อยละ 99.0414 

12,605,379 
ร้อยละ 0.9586 

1,090 0 

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ
ท่ีต้องออกตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้่อท่ีประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบั

ของบริษัทข้อ 13 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 3,210,000 บาท ซึง่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีหน้าท่ี 45 ในหัวข้อ
คา่ตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึง่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้อนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึง่รวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท  เท่ากบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 คา่ตอบแทนรายเดือนปีละไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
 เงินรางวลัประจ าปีไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
ทัง้นีไ้มม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี  
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 

เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,302,379,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.0464 
ไมเ่ห็นด้วย 12,539,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.9536 
งดออกเสียง 1,300 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย 
ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ตามท่ีเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 

ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้่อท่ีประชุม  เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2563 เน่ืองจากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ติดต่อกันหลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 885,000 บาท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับงวดบญัชีปี 2563 ตามรายช่ือดงันี ้

1. นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663 หรือ 
      (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2562 รวม 2 ปี) 
2. นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5369  
      (ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 

 ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กบับริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

2. พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากบัปี 2562   
 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2563 
เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,566,000 บาท 
รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,759,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการ
สอบบญัชี และมีคา่บริการอื่น คือคา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุ ในสว่นของบริษัท และบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท 
เป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,059,000 บาท 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,314,784,163 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9897 
ไมเ่ห็นด้วย 135,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0103 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตัง้
นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4663 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5369 
จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และได้รับค่าสอบบญัชีรวม 
885,000 บาท ตามท่ีเสนอ 
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และรับทราบเร่ืองค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,566,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,759,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี และมีค่าบริการอื่น 
คือค่าตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุ ในสว่นของบริษัท และบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท เป็นเงิน 300,000 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,059,000 บาท 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,567,006,952 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,567,006,876 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 76 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานฯขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้่อท่ีประชุม เลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัท 

มีแผนการเพ่ิมทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ตามท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัต่อไปในวาระท่ี 9 นัน้ มาตรา 136 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ได้ก าหนดว่าบริษัทจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้
โดยการออกหุ้นใหมเ่พ่ิมทนุได้ตอ่เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วน หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่ครบ 
หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น โดยปัจจบุนั บริษัทมีหุ้นสามญัท่ีได้จด
ทะเบียนไว้แล้วแตย่งัมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 76 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลของบริษัท ตามมติท่ีประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,567,006,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,567,006,876 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว  
แตย่งัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 76 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่เป็นหุ้นท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผล
ของบริษัท ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 

พร้อมทัง้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ข้างต้น เป็นดงันี ้

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,567,006,876 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกพันแปดร้อย
เจ็ดสิบหกบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,567,006,876 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกพันแปดร้อย
เจ็ดสิบหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั 1,567,006,876 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกพันแปดร้อย
เจ็ดสิบหกหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - -” 
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ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจ านวน 1,567,006,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,567,006,876 บาท โดยการตดัหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว  
แตย่งัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 76 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 2 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 220 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 100 ราย) รวม
จ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้1,314,920,084 หุ้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,314,920,084 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,567,006,952 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,567,006,876 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว  
แต่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 76 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 223,858,125 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,567,006,876 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 223,858,125 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานฯขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเพ่ิมความ

แข็งแกร่งและศกัยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีได้รับ
จากการเพ่ิมทนุไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในบริษัทเป็นหลกั และในการช าระเงินกู้ ระยะสัน้ โดยปัจจุบนั บริษัทขาดสภาพคล่อง
ในการด าเนินกิจการ เน่ืองจากผลกระทบจากปัญหาภาวะสงครามทางการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัประเทศจีน และสภาวะเศรษฐกิจ 
ท่ีเร่ิมถดถอยลงเป็นหลกั ทัง้นี ้เงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอจะท าให้บริษัทด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและผ่านวิกฤตไปได้อย่างราบร่ืน 
ส่งผลให้บริษัทสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานให้กลบัมาดีขึน้ได้ และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เป็นการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นทุกราย
มีสว่นร่วมในการจองซือ้หุ้น และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกนัในอนาคต   

บริษัทจงึประสงค์จะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,567,006,876 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 223,858,125 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน 
(F53-4) แนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  
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พร้อมทัง้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทข้างต้น เป็นดงันี ้

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,790,865,001 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่น
ห้าพนัหนึง่บาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,790,865,001 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่น
ห้าพนัหนึง่หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามญั 1,790,865,001 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่น
ห้าพนัหนึง่หุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ - -” 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานุการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ืออนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 223,858,125 บาท 

จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,567,006,876 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 
223,858,125 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 102 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 101 ราย) รวม
จ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้1,314,920,186 หุ้น 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,314,918,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,567,006,876 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 223,858,125 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวน 223,858,125 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
ประธานฯขอให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจาก

วาระการพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท (วาระท่ี 9) ข้างต้น บริษัทประสงค์จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 
จ านวน 223,858,125 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 
7 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่เศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.75 บาท มลูค่ารวมไม่เกิน 839,467,969 บาท โดยก าหนด
วนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนและรับช าระเงินในระหว่างวนัท่ี 14 - 20 กรกฎาคม 2563 (รวม 5 วนัท าการ) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะด าเนินการ
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือตัดหุ้ นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการเสนอขาย
ดงักลา่วตอ่ไป 
 อนึง่ ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่  
ผู้จองซือ้รายใด หากการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามท่ีระบไุว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทัง้หมด
ของบริษัท หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้บริษัทต้องด าเนินการใด ๆ 
เพ่ิมเติมไปจากท่ีต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

ทัง้นี ้ให้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัท่ี 25 มิถนุายน 2563 โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) แนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุ 
 นอกจากนี ้เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นควร 
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ  
มีอ านาจในการพิจารณา กระท าการ หรือก่อให้เกิดการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การจดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือหลายคราว อตัราส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย 
ราคาเสนอขาย การช าระคา่หุ้น และวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (Record Date) ตลอดจน
เง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ลงนามในแบบค าขออนุญาต หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ซึง่รวมถงึการติดตอ่และการย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

3. ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  
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 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และคณุวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้
ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่  
1. ตามท่ีก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.75 บาท ซึง่เป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคาหุ้นในตลาด ณ ปัจจบุนัมาก เกรงวา่จะท าให้

มีผู้ ถือหุ้นไมใ่ช้สิทธิจองซือ้หุ้น จะสามารถเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายได้อีกหรือไม่ 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- จากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน หุ้นละ 3.75 บาท เพ่ือเสนอขออนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 (“การประชุม”) 
(ก าหนดประชมุวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2563) ซึง่ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนั ก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีราคาประมาณหุ้นละ 3.58 บาท และราคาตามบญัชีต่อหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 3.98 บาทต่อหุ้น จึงก าหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 3.75 บาทต่อหุ้น 
เน่ืองจากเป็นราคาท่ีเหมาะสมและบริษัทจะได้รับเงินค่าหุ้ นเพ่ิมทุนท่ีเพียงพอ และผู้ ถือหุ้ นจะไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านราคา หรือ Price Dilution  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และประกาศกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง สั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 4) ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2563 บริษัทจึงมีมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2563 มีมติอนุมตัิให้เลื่อนการประชุมฯออกไปก่อนโดยไม่มีก าหนด 
(โดยยกเลิกก าหนดวนัประชุมฯ และวาระการประชุมฯ) และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อ
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติก าหนดการประชมุฯ เป็นวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 โดยมีวาระการประชุมฯเดิม 
และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนหุ้นละ 3.75 บาท เพ่ือเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ซึง่ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท มีราคาประมาณ
หุ้นละ 2.08 บาท ในขณะท่ีราคาตามบญัชีต่อหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 
3.86 บาทตอ่หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว มีความเหมาะสม และผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบ
ด้านราคา หรือ Price Dilution โดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่พร้อมเข้าซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

และในกรณีท่ีจะสามารถเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายได้อีกหรือไม่นัน้ บริษัทฯจะถือปฏิบตัิตามมติของ
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุประการ 

เลขานุการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ืออนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 223,858,125 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 2 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 6,600 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 103 ราย) 
รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้1,314,926,786 หุ้น 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,314,925,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 1,592 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุของบริษัทจ านวน 223,858,125 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และคณุวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ผู้บริหารคาดวา่จะจ่ายเงินปันผลได้ในปีผลประกอบการปีใด 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับผลประกอบการของบริษัท เมื่อผลการด าเนินงานดีเหมือนเดิมแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ  

                                                  
ปิดประชมุเวลา 11.45 น. 
 
                                                                                              ลงช่ือ                                     ประธานท่ีประชมุ                                                                                                                                                   
                                                                                                           (นายสมภพ     สหวฒัน์)      
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ                        
ช่ือ - สกลุ  : นายสบืตระกลู  สนุทรธรรม             
อาย ุ  : 79 ปี 
สญัชาต ิ  : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท  : รองประธานกรรมการบริษัท 
  กรรมการอิสระ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 1 พฤศจิกายน 2537 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 29 ปี 6 เดือน  
  (รวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหนง่   
   จนครบวาระนี)้   
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา : MBIM, Hon Dlitt (Curtin  University), Australia 
 : PMD (Harvard University), USA. 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2559 - ปัจจบุนั 
 

 : กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ภทัรลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  
2543 - ปัจจบุนั  : ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
2563 - ปัจจบุนั  : รองประธานกรรมการ บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั  : รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 
2550 - 2560 
 

 : กรรมการรองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน)  

2536 - ปัจจบุนั  : กรรมการ บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจบุนั  : รองประธานกรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2548  : กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2537 - ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2530 - ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี 
คณุสมบตัิต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ในรอบปีที่ผา่นมา 

ใสรู่ปกรรมการ
แต่ละท่านให้
ด้วยค่ะ 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ - สกลุ : นายสเุทพ  ชยัพฒันวณิช 
อาย ุ : 58 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการบริษัท 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 1 พฤศจิกายน 2537 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 26 ปี 7 เดือน  
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : คูส่มรส 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการบริษัท 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2562 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั โลจิสติกส์ จ ากดั 
2560 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั วู้ดสมิธ จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ยี่ อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2548 - 2 ก.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท เดอะ วนชยั กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จ ากดั  
2538 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2537 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั เคมคีอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2536 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี 
คณุสมบตัิต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ในรอบปีที่ผา่นมา 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ - สกลุ : นายสมประสงค์  สหวฒัน์ 
อาย ุ : 45 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการบริษัท 
  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  CFO 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2546 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 18 ปี 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
คณุวฒุิทางการศกึษา :     ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, Harvard University, USA. 
 : Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นท่ี 3 ปี 2559, ตลท. 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 16) ปี 2557 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการบริษัท 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2562 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั โลจิสติกส์ จ ากดั 
2560 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั วู้ดสมิธ จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ยี่ อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2554 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2553 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั เคมคีอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2546 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2543 - 2 ก.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท เดอะ วนชยั กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จ ากดั  
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี 
คณุสมบตัิต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ในรอบปีที่ผา่นมา 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ช่ือ - สกลุ : นายสทิธิวฒัน์  สหวฒัน์ 
อาย ุ : 41 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการบริษัท 
  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2562 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
คณุวฒุิทางการศกึษา :       Business Administrative, San Francisco State University, USA. 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2562 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการบริษัท 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2562 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั โลจิสติกส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั วู้ดสมิธ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ยี่ อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั เคมคีอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี 
คณุสมบตัิต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ในรอบปีที่ผา่นมา 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ช่ือ - สกลุ : นายวชิยั  นิเวศน์ปฐมวฒัน์ 
อาย ุ : 75 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการบริษัท 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 3 เดือน 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา :    Mini MBA รุ่น 21 พ.ศ. 2531, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2563 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการบริษัท 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
24 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
1 ม.ค. 2563 - ปัจจบุนั : ที่ปรึกษา บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2553 - 2562 : รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี 
คณุสมบตัิต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ในรอบปีที่ผา่นมา 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
1. นายสบืตระกลู      สนุทรธรรม ไมม่ี 0.000 
2. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช คูส่มรส 36,000,000 2.075 
3. นายสมประสงค์            สหวฒัน์ 36,000,000  2.075 
4. นายสทิธิวฒัน์       สหวฒัน์ 36,000,000 2.075 
5. นายวชิยั         นิเวศน์ปฐมวฒัน์ ไมม่ี 0.000 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจด

ทะเบียน) 

การด ารงต าแหนง่
ในบริษัท/กิจการที่
แขง่ขนัหรือ

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของเครือ VNG 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสบืตระกลู สนุทรธรรม 5 แหง่ - กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ภทัรลสิซิ่ง   

- กรรมการอิสระ 
บมจ. ธนาคารยโูอบี  

-  ประธานกรรมการ 
   บมจ. เมอืงไทย เรียล เอสเตท 
- รองประธานกรรมการ    
บมจ. ลอ็กซเลย์่ 

-  กรรมการอิสระ 
   บมจ. เมืองไทยประกนัชีวิต 

10 แหง่ ไมมี่ 

2. นายสเุทพ  ชยัพฒันวณิช ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 
3. นายสมประสงค์           สหวฒัน์ ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 
4. นายสทิธิวฒัน์ สหวฒัน์ ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ ี
5. นายวชิยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1.  ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้อง (หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน (หมายถึง กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร 
และกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั) / พนกังาน / ลกูจ้าง / ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั (หมายถึง บริษัทย่อยตัง้แต่ 2 บริษัทขึน้ไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั) หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  
 (ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์   
  ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
  ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้ สอบบัญชี ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น  
  ระดบันยัส าคญัทีเ่ข้าขา่ยไมอ่ิสระ 
  - กรณีผู้สอบบญัชี :  ห้ามทกุกรณี 
  - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 
  ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกบัข้อก าหนดว่าด้วยการท ารายการที่ เก่ียวโยงกนัของ

ตลาดหลกัทรัพย์) 
   ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ก าหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจทกุประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการ

เช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
  ระดบันยัส าคญัที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ เท่ากับ 3 % ของ NTA ของบริษัท 

แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีใ้นการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวันที่มีการท ารายการในครัง้นีด้้วย 

 (ข) กรณีที่มีลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กับนิติบคุคล บคุคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้น
กรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบคุคลนัน้     

 (ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
 (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควร ซึง่มิได้เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี

ความสมัพนัธ์เกินระดบันยัส าคญัที่ก าหนดในระหวา่งด ารงต าแหนง่ก็ได้ แตต้่องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและ
มติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉนัท์ นอกจากนี ้บริษัทต้องเปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักลา่วของกรรมการรายนัน้ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ (แบบ filing)  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั น้ เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 
บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระเลอืกตัง้กรรมการด้วย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
7. กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้  
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บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร่ือง
การถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด นอกจากนีผู้้ที่จะเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี ้

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซึง่มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
รายช่ือผู้ได้รับเสนอช่ือซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

นายสบืตระกลู  สนุทรธรรม 
การถอืหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 

 
ไมม่ี 

- สดัสว่นของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/
ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้
กับ บริษัท /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัท
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1) เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจ า 

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชีหรือ
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ ยืมเงินหรือ
การกู้ยืมเงิน) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ี 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
 

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 23.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือน นบัแต่วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวนั
นบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท ข้อ 26 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 24.   ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัร 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
 

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 23.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือน นบัแต่วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวนั
นบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท ข้อ 26 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 24.   ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัร 

 

 

 

ข้อ 25.   ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 
หนังสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 26.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้ว ถึงหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นได้เรียกนัด เพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีตวัประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไมม่ีหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 27.   ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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ข้อ 28.   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2)   พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินบ าเหน็จรางวลัและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6)   กิจการอื่นๆ  

การจ่ายเงนิปันผล 
ข้อ 34.   ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ

ให้แบ่งเงินปันผล 
เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนัโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย  
มิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 35.   บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทหรือมากกวา่นัน้ โดยให้คณะกรรมการจดัท าความเห็นเพ่ือเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
ข้อ 10.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ข้อ 11.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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ข้อ 28.   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2)   พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินบ าเหน็จรางวลัและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6)   กิจการอื่นๆ  

การจ่ายเงนิปันผล 
ข้อ 34.   ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ

ให้แบ่งเงินปันผล 
เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนัโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย  
มิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 35.   บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทหรือมากกวา่นัน้ โดยให้คณะกรรมการจดัท าความเห็นเพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
ข้อ 10.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ข้อ 11.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 12.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่า
ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อ 13.  กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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เอกสารที่จะต้องน ามาในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุม โปรดน าหนงัสือเชิญประชุมฯ ใบลงทะเบียน 
และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 

การลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป  

หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
1. กรณีเข้าประชมุด้วยตนเอง    

1.1 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ  
1.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง  
1.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจท่ีมาเข้าร่วมประชมุ 

(ข) ส าเนาบตัรประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบคุคลตา่งด้าว) ของกรรมการ 
   ผู้มีอ านาจ ตามข้อ (ก) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

1.4 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(ก)   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ ซึง่

ออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 
(ข)   ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชมุพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการ

ดงักลา่ว 
2. กรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
(ก)   หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข)   ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
(ค)   ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึง่รับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผู้ รับมอบอ านาจฉันทะ

เป็นบคุคลตา่งด้าว)  ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 39

 

2.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะ ออกโดยกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจและลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

(ง) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ รับมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็น
บคุคลตา่งด้าว) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ แสดงช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจและ

อ านาจกรรมการ ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 
(ค) ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 
(ง) ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับ

มอบฉนัทะ 
 
 
หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่แสดงเอกสารดงักล่าวข้างต้นครบถ้วน บริษัทจะไม่ขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม

อีกในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น   
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ประวัตกิรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ช่ือ - สกลุ นายสมภพ  สหวฒัน์ 
อายุ 69 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 1 พฤศจิกายน 2537 
ท่ีอยู่ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800 
คณุวฒิุการศกึษา  DIPLOMA สาขาเคร่ืองกล 
 Fachhochschule Dortmund, ประเทศเยอรมนี  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP/2547), 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) ไมม่ี 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไมม่ี 
สว่นได้เสียพิเศษในวาระการประชมุ ไมม่ี 
 
 

ช่ือ - สกลุ นายสืบตระกลู  สนุทรธรรม 
อายุ 79 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 1 พฤศจิกายน 2537 
ท่ีอยู่ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800 
คณุวฒิุการศกึษา   • MBIM, Hon Dlitt (Curtin University) 

• PMD (Harvard University  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP/2547), 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) ไมม่ี 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไมม่ี 
สว่นได้เสียพิเศษในวาระการประชมุ ไมม่ี 
 
 
 

ใสรู่ป 
 

ใสรู่ป 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 
 

 
 
 

สถานท่ี ห้องจปิูเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  

ท่ีอยู่             เลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

โทรศพัท์  +66 (0) 2-575-5599 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

       
 เขียนที.่………………………………………………… 

    วนัท่ี ……… เดือน ...……………… พ.ศ. …………… 
 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………….……………………………………………สญัชาต…ิ…………………….…………….. 
อยูบ้่านเลขท่ี………………………ถนน……………………………………………ต าบล/แขวง………….…………………….....
อ าเภอ/เขต……………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย์ ….………………………….…… 

                   (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม....……………..…………………หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……..…………………… เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั…………………………….หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………………. เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ……………………….…หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………………………. เสยีง 

                    (3)  ขอมอบฉนัทะให้     
                       (1) นายสมภพ สหวฒัน์ อาย ุ 69 ปี ต าแหนง่ ประธานกรรมการ 
 อยูบ้่านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ 
                       (2) นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 79 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 อยูบ้่านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ 

(3) ………….……………………….……………....อาย ุ………ปี 
 อยูบ้่านเลขท่ี..……….…ถนน……………………………ต าบล/แขวง..…………………..………………… 
 อ าเภอ/เขต……………………..………….....จงัหวดั……………………..รหสัไปรษณีย์………………….. 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 
ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
                                                                     
                                                                     ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                             (................................................................) 

 
                                                             ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                             (.................................................................) 

 
                                                             ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                             (.................................................................) 
 
                                                             ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                            (.................................................................) 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
                                                                                                           (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
                                                                                     เขียนที.่………………………………………………… 
    วนัท่ี ……… เดือน ...……………… พ.ศ. …………… 

  (1) ข้าพเจ้า…………………….…………………………………สญัชาต…ิ…………..…………………….……………..… 
อยูบ้่านเลขท่ี……………………ถนน……………………………………………ต าบล/แขวง...……..…………………………...............
อ าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย์..…………………………….………... 

              (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………..…………………….หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……..……………………………………………เสยีง ดงันี ้

                         หุ้นสามญั…………………………………หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………………...เสยีง 
                         หุ้นบริุมสทิธิ……………………………....หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………….………………..เสยีง 
                (3) ขอมอบฉนัทะให้     

                     (1)  นายสมภพ สหวฒัน์ อาย ุ 69 ปี ต าแหนง่ ประธานกรรมการ 
  อยูบ้่านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ 
                      (2)  นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 79 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
   อยูบ้่านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ 

(3) ………….……………………….……………..…อาย ุ………. ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี……….…………ถนน………………………….ต าบล/แขวง……..……………………….........
อ าเภอ/เขต……………………..…………................จงัหวดั……………….......รหสัไปรษณีย์…………….. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 
ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

         (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

          วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัที่ 17 มิถนุายน 2563 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 

                      วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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  วาระท่ี  5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ      
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ            

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                          การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ  นายสบืตระกลู  สนุทรธรรม 

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  นายสเุทพ  ชยัพฒันวณิช 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  นายสมประสงค์  สหวฒัน์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายสทิธิวฒัน์  สหวฒัน์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายวชิยั  นิเวศน์ปฐมวฒัน์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                      วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 55,627,521 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,790,865,001 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียน
ไว้แล้วแตย่งัมิได้ออกจ าหนา่ยของบริษัท จ านวน 55,627,521 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเตมิ
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบยีน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  

 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
                                                                 ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                    (................................................................) 

 
                                                             ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                  (................................................................) 

 
                                                             ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                 (................................................................) 
 
                                                             ลงช่ือ..................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                  (................................................................) 

  

หมายเหต ุ

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

 วาระท่ี..........เร่ือง.................................................................................................................................................... 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

                      วาระท่ี..........เร่ือง............................................................................................................................ .......................... 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

         วาระท่ี..........เร่ือง............................................................................................................................. ..........................  
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

       วาระท่ี.........เร่ือง………………………………………………….……………………………………………………………    
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

        วาระท่ี.........เร่ือง………………................................................................................................................................... 
 ช่ือกรรมการ  ……………………………………………………… 

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  ……………………………………………………… 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  ……………………………………………………... 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  ……………………………………………………... 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  …………………………………………………….. 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 
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           วาระท่ี.........เร่ือง………………………………………………………………………………………………………………. 
     (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เหน็ด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

        วาระท่ี.........เร่ือง……………………………………………………………………………………………….……...........… 
     (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

     วาระท่ี.........เร่ือง………………………………………………………………………………………………............….…. 
     (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

วาระท่ี.........เร่ือง………………………………………………………………………………………………............….…. 
     (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

 เขียนที.่………………………………………….……… 
 วนัท่ี ……… เดือน ...……………… พ.ศ. …….……… 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………….………………………………….............…………………………………………..……….. 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่…………………ถนน…………………………………………ต าบล/แขวง………….……………............................
อ าเภอ/เขต……………………………………………จงัหวดั……………………………....รหสัไปรษณีย์ …………………………….…… 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั.........................................................................................…….. 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม………………...........หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้
เทา่กบั……..…………………………เสยีง ดงันี ้
 หุ้นสามญั……………………………………หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……..………………………………...เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ………………………………....หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………………………..เสยีง 
 (2)  ขอมอบฉนัทะให้        

                     (1)  นายสมภพ สหวฒัน์ อาย ุ 69 ปี ต าแหนง่ ประธานกรรมการ 
 อยูบ้่านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  หรือ 
                     (2)  นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 79 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
  อยูบ้่านเลขท่ี 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  หรือ 

(3) ………….……………………….……………..…อาย ุ……....ปี   
อยูบ้่านเลขท่ี…….………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง……..……………………......
อ าเภอ/เขต…………………….……….........จงัหวดั………………..รหสัไปรษณีย์………………….………. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 
ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
                          มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 หุ้นสามญั................................หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้................................เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ.............................หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้................................เสยีง 

 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด...................................เสยีง 
              (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

        วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัที่ 17 มิถนุายน 2563 
                 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 

        วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                              (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                      วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ     
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     ช่ือกรรมการ  นายสบืตระกลู  สนุทรธรรม 

    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

     ช่ือกรรมการ  นายสเุทพ  ชยัพฒันวณิช 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายสมประสงค์  สหวฒัน์ 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายสทิธิวฒัน์  สหวฒัน์ 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายวชิยั  นิเวศน์ปฐมวฒัน์ 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                      วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                              (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
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 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,790,865,001 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียน
ไว้แล้วแตย่งัมิได้ออกจ าหนา่ยของบริษัท จ านวน 55,627,521 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
 วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
              (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
       กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ                                                    

                                                                                        ลงช่ือ.................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                                         (................................................................) 

 

                                                                               ลงช่ือ.................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                      (................................................................) 
 

                                                                               ลงช่ือ.................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                  (................................................................)                                                                      

                                                                                       ลงช่ือ.................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                  (................................................................)  
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
                    

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

        วาระท่ี..........เร่ือง............................................................................................................................. ........................  
                  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                     วาระท่ี..........เร่ือง............................................................................................................................. .......................... 
                  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

        วาระท่ี .........เร่ือง............................................................................................................. .....................................….  
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

     วาระท่ี.........เร่ือง………………………………………………….…………………………………………………………..    
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                      วาระท่ี.........เร่ือง………………...................................................................................................................................  
             ช่ือกรรมการ........................................................................   

    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
                                  ช่ือกรรมการ........................................................................   

    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
                                  ช่ือกรรมการ........................................................................   

    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
                                  ช่ือกรรมการ....................................................................... 

    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
                                  ช่ือกรรมการ....................................................................... 

    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

  

 

 



บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)62

 วาระท่ี.........เร่ือง…………………………………………………………………………………………………………. 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

        วาระท่ี.........เร่ือง…………………………………………………………………………………………………............. 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

         วาระท่ี.........เร่ือง…………………………………………………………………………………………………............. 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

 วาระท่ี.........เร่ือง…………………………………………………………………………………………………............. 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
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ณ ห�องจ�ป�เตอร� ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด� คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร




