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หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจำป

2564

วันจันทรที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 น. (เร��มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)
ณ หองจ�ปเตอร ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เพ�่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจงการประชุมซึ่งพ�มพดวยบารโคดมาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย

แนวปฏิบตั ิสาหรับผู้ถอื หุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื อ้ ไวรั ส โคโรนาสายพัน ธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) บริ ษัท ฯมีค วามห่ว งใยต่อ
สถานการณ์ ดงั กล่าวเป็ นอย่างยิ่ง จึงขอกาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของบริ ษัท
โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ขอให้ ท่านพิจารณามอบฉันทะให้ แก่บคุ คลอื่น หรื อมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ (กรณีมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระโปรดส่งแบบมอบฉันทะล่วงหน้ าก่อนวันประชุม) หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม สามารถส่ง
คาถามให้ แก่บริ ษัทฯล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ได้ แก่
1.1 ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้ ได้ แก่ ไอ จาม เจ็บคอ น ้ามูกไหล เหนื่อยหอบ มีไข้
1.2 ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไป/กลับ/แวะผ่าน ประเทศ หรื อ สถานที่ ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็ นเขต
โรคติดต่ออันตรายและพื ้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง และเข้ ามาในประเทศไทย หรื อจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
หลังวันที่ 2 พฤษภาคม 2564
1.3 ผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์ พูดคุย ร่วมประชุม ใกล้ ชิด สัมผัส ใช้ สถานที่ร่วมกับผู้ติดเชื ้อ COVID-19
1.4 ผู้ที่สมั ผัสหรื อใกล้ ชิดกับบุคคลตามข้ อ 1.1 และ 1.2
2. บริ ษัทฯจะจัดตังจุ
้ ดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค บริ เวณด้ านหน้ าห้ องประชุม กรณีที่ ตรวจพบผู้มี
ความเสีย่ ง บริ ษัทฯสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ ผ้ มู ีความเสีย่ งดังกล่าวเข้ าไปในห้ องประชุม (ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมาประชุ มด้ วยตนเอง ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมแทนได้ )
3. บริ ษัทฯขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่ วมประชุมเตรี ยมหน้ ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้ าร่ วมประชุม หากใน
ระหว่างการประชุม ผู้เข้ าร่วมประชุมท่านใดมีอาการไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรื อหายใจลาบาก ขอความร่ วมมือ
โปรดออกจากการประชุมทันที ทังนี
้ ้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยจะเว้ นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ในการตรวจหนังสือ
มอบฉันทะ และการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. บริ ษัทฯจะจัดที่นงั่ ของผู้เข้ าร่วมประชุม ให้ มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยจะเว้ นระยะต่อที่นงั่ อย่างน้ อย 2 เมตร ซึง่ จะทา
ให้ มีจานวนที่นงั่ ในห้ องประชุมลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และเมื่อที่นงั่ ที่จดั ให้ เต็มครบ 50 คนแล้ ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าพื ้นที่การ
ประชุมเพิ่มเติมได้ ซึ่งบริ ษัทต้ องขอความร่ วมมือให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ฯเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน
5. ด้ วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯขอความร่ วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ ไม่ใช่ผ้ ทู ี่อยู่ในกลุม่ เสี่ยง ควรมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯเข้ าร่วมประชุมแทน
6. เพื่อลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาด บริ ษัทฯจึงไม่จดั เตรี ยมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม ผู้เข้ าร่วมประชุมที่ประสงค์
จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ สง่ คาถามให้ แก่เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ เพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
7. บริ ษัทจะดาเนินการประชุมให้ กระชับที่สดุ และเป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมทีก่ าหนดไว้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
8. บริ ษัทงดแจกรายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย
สุขอนามัยของผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับรายงานประจาปี 2563 ที่เลขานุการบริ ษัท บริ ษัท วนชัยกรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ( โทร. 02 585 4900 ต่อ 702 )
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน มา ณ ที่นี ้

การส่ งเอกสารแบบมอบฉันทะให้ แก่ กรรมการอิสระ
ท่านผู้ถือหุ้นซึง่ ประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท โดยท่า นสามารถใช้
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็ นทางเลือก
ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณามอบฉัน ทะ สาหรั บ รายละเอี ย ดและประวัติ ย่อ ของกรรมการอิ สระปรากฏอยู่ใ นหัว ข้ อ
“รายละเอียดของกรรมการและผู้บริ หาร” ในรายงานประจาปี ตาม QR Code ในแบบฟอร์ มหนังสือเชิญประชุมฯ และ “ประวัติกรรมการ
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม)
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ กรอกรายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว พร้ อมด้ วยเอกสารที่จะต้ องนามาในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม) มายัง สานักงานใหญ่ของบริ ษัท ที่นายอารักษ์ ตังตระกู
้
ล
เลขานุการบริ ษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หรื อส่งมอบต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมตังแต่
้ เวลา 8.00 น.
เป็ นต้ นไป ณ สถานที่ประชุม
การส่ งคาถามล่ วงหน้ าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถาม โดยแจ้ งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ชื่อ - นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. อีเมล
4. คาถามและวาระที่ต้องการจะส่งคาถาม
ส่งคาถามล่วงหน้ า ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (วันที่บริ ษัทฯได้ รับเอกสาร) ได้ ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี ้
- ที่อยูส่ าหรับส่งเอกสาร
นายอารักษ์ ตังตระกู
้
ล (เลขานุการบริ ษัท)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
(โทร 02 5854900 ต่อ 702)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564

1

วันที่ 20 เมษายน 2564
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. รายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
3. ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
4. ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารที่จะต้ องนามาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
6. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- ตามที่บริ ษัทฯ ได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 บริ ษัทฯ ได้
จัด ทารายงานการประชุมและจัดส่ง สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แ ก่ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) และกระทรวงพาณิ ชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว พร้ อมจัดส่งสาเนาดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จึงเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การพิจารณารับรองดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1

2

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- บริ ษัทฯ ได้ จัด ส่งรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1 ซึ่งจัดส่งไปให้ กับผู้ถื อหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรั บทราบรายงานการดาเนินงานของบริ ษัทตามรายงานประจาปี 2563 ของ
คณะกรรมการ
วาระนี ้ไม่ต้องได้ รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 1 (ในหัวข้ องบการเงิน) ซึง่ จัดส่งไปให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็น สมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและ
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมใน
แต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทได้ กาหนดไว้ รวมทั ้งขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะนาปั จจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้ อกาหนดตามกฎหมาย
ฐานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริ ษัท เงื่อนไข และข้ อกาหนดในสัญญาที่ บริ ษัทผูกพันอยู่ ตลอดจน
แผนการลงทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องรักษากระแสเงินสด
ไว้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
เชื ้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสืบตระกูล

สุนทรธรรม

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายสุเทพ

ชัยพัฒนวณิช

กรรมการ

3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์

กรรมการ

4. นายสิทธิวฒ
ั น์

สหวัฒน์

กรรมการ

5. นายวิชยั

นิเวศน์ปฐมวัฒน์

กรรมการ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัท ฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารั บการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญประจาปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
การคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ฯ ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปั จจุบัน
บริ ษัทฯยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติใน
ด้ านต่าง ๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ออก
ตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่านายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระได้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง
รวมทัง้ เป็ นกรรมการที่ ได้ น าประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ ยวชาญมาให้ ข้ อเสนอแนะอัน เป็ นประโยชน์ ต่อ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ข้ อมูล
การดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นและบริ ษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 13. กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล
เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ
ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือนปี ละไม่เกิน

3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจาปี ไม่เกิน

3,000,000 บาท

โดยให้ ประธานกรรมการไปพิจารณาจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่ องจากปั จจุบัน
บริ ษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ ผ่า นการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามอัตราที่เสนอ
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ถึง ปี 2563 เป็ นดังนี ้
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด
ค่าตอบแทนรายเดือนปี ละ
เงินรางวัลประจาปี
รวม

ปี 2564
(ปี ที่ขอเสนอ)
3,000,000
3,000,000
6,000,000

ปี 2563
(จ่ายจริ ง)
3,000,000
.
3,000,000

ปี 2562
(จ่ายจริ ง)
3,210,000
.
3,210,000

ปี 2561
(จ่ายจริ ง)
3,600,000
2,200,000
5,800,000

การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมตั ิแต่งตังนายอ
้
าพล จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริ ษัท สานักงาน
เอ เอ็ม ซี จากัด (“สานักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 เนื่องจากสานักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ ทาการตรวจสอบ
บัญชีงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทมาโดยตลอด
และขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 885,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอาพล
จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 ปี )
2. นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
ของบริ ษัทย่อย

ทัง้ นีผ้ ้ สู อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็ นผู้สอบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้ างต้ นมีความเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียใด ๆ
ที่อาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว
2. พิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2564 เป็ นเงิน 885,000 บาท
ข้ อมูลผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2563
1. นายอาพล
จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
2. นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
ข้ อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

450,000 บาท
435,000 บาท
885,000 บาท
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และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
ดังรายละเอียดข้ างล่างนี ้
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด
ปี 2564
ปี 2563
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริ ษัท
885,000 885,000
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี
308,000 308,000
ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทย่อย จานวน 8 บริ ษัท 2,684,000 2,641,000
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัท
130,000 130,000
ค่า ตรวจสอบบัญ ชี ต ามเงื่ อ นไขบัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของบริ ษัท ย่ อ ย 170,000 170,000
จานวน 2 บริ ษัท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
4,177,000 4,134,000

เพิ่มขึ ้น
43,000
43,000

การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทจานวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจานวน
1,790,865,001 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จด
ทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยังมิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้ มีมติจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมมาใช้ สิทธิ์ในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 168,230,604 หุ้น และมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุน
คงเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่าย จานวน
55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท บริ ษัทฯ จึงควรพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ดังกล่าวต่อไป
พร้ อมทัง้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ข้ างต้ น เป็ นดังนี ้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564
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ทุนจดทะเบียนจานวน 1,735,237,480 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ าน
สองแสนสามหมื่น เจ็ดพันสี่ร้อย
แปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ

1,735,237,480 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ าน
สองแสนสามหมื่น เจ็ดพันสี่ร้อย
แปดสิบหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,735,237,480 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ าน
สองแสนสามหมื่น เจ็ดพันสี่ร้อย
แปดสิบหุ้น)
- -”

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,790,865,001 บาท เป็ นจานวน 1,735,237,480 บาท โดยวิธีการ
ตัดหุ้นสามัญซึง่ ยังมิได้ ออกจาหน่ายจานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
การพิ จารณาอนุมัติดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
อนึง่ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั ง้ นี ้
โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบนี ้ และนามามอบต่อประธานกรรมการหรื อ
เลขานุการบริ ษัทฯ ก่อนเริ่ มการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 8.00 น.
เป็ นต้ นไป
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หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯขอเรี ยนว่า บริ ษัทฯมีกรรมการบริ ษัทที่สามารถ
รับมอบฉันทะจากท่านได้ ดงั นี ้
รายชื่อ
1. นายสมภพ
สหวัฒน์
2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ สหวัฒน์)
ประธานกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564

9

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99
ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
นายอารั กษ์ ตัง้ ตระกูล เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเมื่อเริ่ มเปิ ดประชุมมีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
จานวน 43 ราย นับจานวนหุ้นได้ 286,632,849 หุ้น และมีผ้ ูรับมอบฉันทะมาประชุมจานวน 39 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,004,974,057 หุ้น
รวมจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 82 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,291,606,906 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
82.4251 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
1,567,006,876 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 26
นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้ กล่าวต้ อนรั บและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุม
และกล่าวเปิ ดประชุม พร้ อมทังมอบหมายให้
้
นายอารักษ์ ตังตระกู
้
ล เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
เลขานุการบริ ษัทได้ กล่าวแนะนากรรมการของบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจานวน 15 ท่าน เข้ าร่ วมประชุม 15 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 100) ประกอบด้ วย
1. นายสมภพ
2. นายนิพนธ์
3. พลตารวจเอกสุนทร
4. พลตารวจเอกวิเชียร
5. นายสืบตระกูล
6. นายไกรทิพย์
7. นางสาวยุพาพร
8. นายวรรธนะ
9. นายสุเทพ
10. นายภัทท
11. นางสาวภัทรา
12. นายสมประสงค์
13. นายสิทธิวฒ
ั น์
14. นายสุรพงษ์
15. นายวิชยั

สหวัฒน์
วิสิษฐยุทธศาสตร์
ซ้ ายขวัญ
พจน์โพธิ์ศรี
สุนทรธรรม
ไกรฤกษ์
บุญเกตุ
เจริ ญนวรัตน์
ชัยพัฒนวณิช
สหวัฒน์
สหวัฒน์
สหวัฒน์
สหวัฒน์
ดาริ ห์ศิลป์
นิเวศน์ปฐมวัฒน์

บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวรรธนะ
2. นายสมประสงค์
3. นายวิฑรู ย์
4. นายอารักษ์

เจริ ญนวรัตน์
สหวัฒน์
ษมาภัทร
ตังตระกู
้
ล

กรรมการผู้จดั การ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร
เลขานุการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
นายอาพล

จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทประจาปี 2562 จากบริ ษัท
สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริ ษัท สานักกฎหมายธรรมนิติ จากัด
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การออกเสีย งลงคะแนนในข้ อที่ 27 ในการออกเสีย งลงคะแนนให้ ห้ ุนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสียง และมติ ของที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้นให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6, วาระที่ 7 และวาระที่ 10 มติที่ประชุมจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กรณีวาระที่ 8 และวาระที่ 9 มติที่ประชุมจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บริ ษัทขอชี ้แจงการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะใช้ วิธียกมือ ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ให้ กรอกข้ อความลงใน
ใบออกเสียงลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และเจ้ าหน้ าที่จะเก็บใบออกเสียงลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง ยกเว้ นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ เจ้ าหน้ าที่จะเก็บใบออกเสียง
ลงคะแนนทังหมด
้
ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
2. การนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ทังนี
้ ้จะนับคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้
ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
บริ ษัทมีเรื่ องแจ้ งเพื่อทราบให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นดังนี ้
ตามที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นัน้ บริ ษัทขอเรี ยนให้ ทราบว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เมื่อเลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้ งเรื่ องต่างๆ ให้ ที่ประชุมรับทราบแล้ ว จึงเริ่ มดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
2
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม 3 ราย นับจานวนหุ้นได้ 23,305,460 หุ้น (รวมมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
85 ราย)
รวมจานวนหุ้นทังหมดในวาระนี
้
้ 1,314,912,366 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,314,912,366
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ
เลขานุการบริ ษัทได้ เรี ยนให้ นายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ในรอบปี 2562 ให้ ที่ประชุมรับทราบ สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลโดยสรุ ปฐานะทางการเงินปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561 จากงบการเงินรวม
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 17,066 ล้ านบาท ลดลง 3 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 10,824 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
1,393 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,242 ล้ านบาท ลดลง 1,395 ล้ านบาท
2. ข้ อมูลวิเคราะห์ผลการดาเนินงานปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561 โดยสรุ ป
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายรวมเท่ากับ 9,440 ล้ านบาท ลดลง 809 ล้ านบาท ต้ นทุนขาย 8,792 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 101 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ น 648 ล้ านบาท ลดลง 910 ล้ านบาท และขาดทุนสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท 1,229 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 858 ล้ านบาท
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีผลขาดทุนสาหรั บปี เท่ากับ 1,239 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีผลขาดทุนสาหรั บปี
เท่ากับ 358 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 881 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 246 โดยมีสาเหตุที่สาคัญดังนี ้
1. รายได้ จากการขายรวมลดลง 809 ล้ านบาท เนื่องจากปริ มาณขายของแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลลดลงประมาณร้ อยละ 21 และ
ราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณร้ อยละ 8 ปริ มาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 15 แต่ราคาขายเฉลีย่
ลดลงประมาณร้ อยละ 11
2. ต้ นทุนขาย 8,792 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 101 ล้ านบาท เนื่องจากปริ มาณการขายแผ่นเอ็มดีเอฟที่เพิ่มขึ ้น
3
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3. ในปี 2562 มีโครงการรายจ่ายลงทุนดังนี ้
- โครงการผลิต แผ่นไม้ อัด OSB (Oriented Strand Board) กาลังการผลิต 210,000 ลูกบาศก์ เมตรต่อปี
ดาเนินการโดยบริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี โดยมีงบประมาณลงทุน
2,000 ล้ านบาท สามารถผลิตและจาหน่ายได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
- โครงการระบบการผลิตไฟฟ้าด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กาลังการผลิต 3.358 MWp
ดาเนินการโดยบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ที่โรงงานสระบุรี มีงบประมาณลงทุน 95 ล้ านบาท สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
- โครงการลงทุนเพื่อการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิต
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้ อดั (Plywood) กาลังการผลิต 60,000 ลบ.ม. ต่อปี ดาเนินการโดยบริ ษัท วนชัย
พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการ
ก่อสร้ างในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินการผลิตและจาหน่ายได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
- โครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล กาลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ดาเนินการโดยบริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่
อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการก่อสร้ าง
ในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กาลังการผลิต 2.552 MWp ดาเนินการ
โดยบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ที่โรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการติดตัง้
ในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กาลังการผลิต 3.242 MWp ดาเนินการโดย
บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้ านบาท ได้ เริ่ ม
ดาเนินการติดตังในปี
้
2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
4. สาหรับกลยุทธ์ การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในประเทศนัน้ ในปี 2562 บริ ษัทเปิ ดสาขาการจาหน่ายได้ รวม 20 สาขา
เป็ นไปตามเป้าหมาย แต่สาหรับการเปิ ดสาขาการจาหน่ายในปี 2563 ที่บริ ษัทมีเป้าหมายจะเปิ ดสาขาการจาหน่าย
ให้ ได้ ครบ 50 สาขานัน้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ตังแต่
้ ต้นปี 2563 ที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน ทาให้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องชะลอการเปิ ดสาขา รอสถานการณ์ ที่เหมาะสมจึงจะเริ่ มดาเนินการเปิ ดสาขาต่อไป
ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทเปิ ดการจาหน่ายได้ แล้ วรวม 24 สาขา โดยคาดว่าในปี 2563 จะสามารถเปิ ดสาขาการจาหน่ายได้ รวม
35 สาขา
- ในเรื่ องนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน ในปี 2562 บริ ษัทได้ ย ้าถึงแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ให้ แก่ กรรมการ ,
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท จะต้ องไม่มีการให้ มอบ หรื อรับ ทรัพย์สิน ของกานัล ของขวัญ การบริ การต้ อนรับ
หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นจากลูกค้ า คูค่ ้ า หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ไม่วา่ กรณีใด อันจะทาให้ มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการ
ทาเป็ นหนังสือแจ้ งต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท ขอความร่ วมมืองดการให้ ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล
4
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ที่ประชุมได้ มีข้อซักถาม และคุณวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
1. คุณฮังใช้
้ อัคควัสกุล สอบถามว่า บริ ษัทมีแนวทางดาเนินการอย่างไรในการรองรับวิกฤติในปั จจุบนั เพื่อเปลี่ยนให้
เป็ นโอกาสในอนาคต โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ บนหลังคา (Solar rooftop) และโครงการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึง่ เป็ นโครงการลงทุนเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิต บริ ษัทมีการสารวจหรื อไม่ว่า
จะลดต้ นทุนการผลิตได้ ประมาณร้ อยละเท่าใด และเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นสิ่งสาคัญมาก
ขอให้ บริ ษัทติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด อาจจะเป็ นโอกาสที่ดีในอนาคต
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- แนวทางดาเนินการรองรับสถานการณ์ ในปั จจุบัน บริ ษัทมีแผนดาเนินการเกี่ยวกั บการลดต้ นทุนการผลิต
การผลิตไฟฟ้าใช้ เอง และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่ องจักร เพื่อให้ มีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กงึ่ สาเร็ จรู ปให้ สามารถเข้ าถึงตลาดได้ มากขึ ้น โดยในช่วงนี ้จะไม่มีการขยายกาลังการผลิตสาหรับ
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท คือ แผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ ติเกิ ้ล และ แผ่น OSB แต่จะเน้ นในการผลิตสินค้ าสาเร็ จรู ป
ให้ มากขึ ้น
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) และโครงการก่อสร้ างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล
ของบริ ษัท จะเป็ นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ ในบริ ษัทเองไม่ได้ ขายให้ การไฟฟ้า ซึง่ ปั จจุบันการใช้ ไฟฟ้าในการผลิต
ของทัง้ กลุ่มบริ ษัทรวมแล้ วประมาณ 160 เมกะวัตต์ โดยบริ ษัทมีเป้าหมายให้ มีการผลิตไฟฟ้าใช้ เองได้
ครึ่งหนึง่ ของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าทังหมด
้
ซึง่ จะช่วยลดต้ นทุนการผลิตจากการลดการซื ้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ได้ อย่างน้ อยครึ่งหนึง่ โดยปั จจุบนั ต้ นทุนค่าไฟฟ้าของบริ ษัทมีสดั ส่วนในต้ นทุนการผลิตประมาณร้ อยละ 20
ของต้ นทุนการผลิตรวม
- เรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ บริ ษัทมีการติดตามข้ อมูลและวิเคราะห์ สถานการณ์ อยู่เสมอ
เนื่องจากสถานการณ์ ปัจจุบนั การขายสินค้ าไปต่างประเทศของบริ ษัทมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทก็มีการนาเข้ าวัตถุดิบ และอะไหล่เครื่ องจักรจากต่างประเทศ เพื่อเป็ นการรักษาสมดุลของรายรับ และรายจ่าย
ที่ เป็ นเงิ น ตราต่างประเทศ บริ ษัท ได้ ดาเนิ น การเพื่ อ เพิ่ มการขายในประเทศให้ มากขึน้ โดยการเพิ่ มช่ อง
ทางการจาหน่ายในประเทศเพื่อให้ มีสดั ส่วนการขายในประเทศเพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็ นการลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนประการหนึง่
2. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ขาดทุนติดต่อกันโดยตลอด
ตังแต่
้ ปี 2560 โดยเฉพาะปี 2562 มีผลขาดทุนถึง 1,230 ล้ านบาท และมีแนวโน้ มขาดทุนเพิ่มขึ ้น บริ ษัทมีกลยุทธ์ อย่างไร
เพื่อให้ ปี 2563 บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่มีกาไรและจ่ายเงินปั นผลได้ และผู้บริ หารคาดว่าปี 2563 จะมีการเจริ ญเติบโต
ของกิจการอย่างไร เพิ่มขึ ้นร้ อยละเท่าใด
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- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- บริ ษัทมีผลการดาเนินงานปี 2560 เป็ นกาไรสุทธิ และมีผลการดาเนินงานขาดทุนเพียง 2 ปี ติดต่อกัน คือ ปี 2561
และปี 2562 สาหรับปี 2563 บริ ษัทได้ ดาเนินการเกี่ยวกับการลดต้ นทุนการผลิตและการเพิ่มการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปมากขึน้ ส่งผลให้ ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีผลการดาเนินงานขาดทุน
ลดลงครึ่งหนึง่ จากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และมีแนวโน้ มผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นกว่าปี 2562
- สาหรับการเจริ ญเติบโตของกิจการเป็ นอย่างไรนัน้ เนื่องจากในช่วงนี ้บริ ษัทจะไม่มีการขยายกาลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลัก แต่จะเน้ นในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้ าสาเร็ จรู ปมากขึ ้น แนวโน้ มการเจริ ญเติบโต
ของผลิตภัณฑ์ หลักคงจะมีไม่มากนัก แต่จะมีการเจริ ญเติบโตในผลิตภัณฑ์ สาเร็ จรู ป เพื่ อเป็ นการรั กษา
รายได้ จากการขายไม่ให้ ลดต่าลง และผลจากการดาเนินการเพื่อการลดต้ นทุนการผลิต จะส่งผลให้ บริ ษัท
กลับมามีกาไรได้ ในอนาคต
3. ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1. ปริ มาณขายและราคาขายที่ ลดลงของทัง้ สองผลิตภัณฑ์ มีสาเหตุจากอะไร และบริ ษัทมีมุมมองอย่างไร
สาหรับปี 2563
2. จากงบการเงินปี 2562 หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากอะไร
3. การติดตัง้ Solar rooftop บริ ษัทดาเนินการเองหรื อให้ ใครดาเนินการ
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- ปริ มาณการขาย ปี 2562 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ปริ มาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟเพิ่มขึ ้น แต่ปริ มาณขาย
แผ่นปาร์ ติเกิ ้ลลดลง ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงทังสองผลิ
้
ตภัณฑ์ เนื่องจากการแข่งขันในตลาดค่อนข้ างสูง
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ มุมมองของบริ ษัทสาหรับปี 2563 เมื่อทาการผลิตเต็มที่ เพื่อให้ รายได้ จากการขาย
กลับมาใกล้ เคียงกับปี 2561 จากที่ลดลงในปี 2562 ประมาณ 800 ล้ านบาท โดยการเพิ่มการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปบางชนิด การเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อให้ สามารถทาการผลิตได้ เต็มที่ และจากที่ได้ มีการ
ปรับปรุ งเครื่ องจักรและผลจากการลดต้ นทุนการผลิต จะทาให้ ผลการดาเนินงานปี 2563 เป็ นไปตามแผน
ดาเนินงานที่กาหนดไว้ ซึง่ คาดว่าจะดีขึ ้นจากปี 2562 ค่อนข้ างมาก
- หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น ในปี 2562 เป็ นการเพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ระยะยาวจากการลงทุนในโครงการผลิตแผ่น OSB
และโครงการติดตัง้ Solar rooftop
- การติดตัง้ Solar rooftop บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้รับเหมาภายนอกเป็ นผู้ดาเนินการ
สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงานตามรายงานประจาปี 2562 ของคณะกรรมการ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล
และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท งวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริ ษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. งบดุลโดยสรุ ปของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 9,360 ล้ านบาท
ลดลง 236 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 3,564 ล้ านบาท ลดลง 48 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,795 ล้ านบาท ลดลง 189
ล้ านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริ ษัทปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 3,999 ล้ านบาท ลดลง 551 ล้ านบาท
ต้ นทุนขาย 3,481 ล้ านบาท ลดลง 352 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ น 518 ล้ านบาท ลดลง 199 ล้ านบาท ขาดทุนสาหรับปี
28 ล้ านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ ้น 515 ล้ านบาท
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม 12 ราย นับจานวนหุ้นได้ 6,408 หุ้น (รวมมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
97 ราย)
รวมจานวนหุ้นทังหมดในวาระนี
้
้ 1,314,918,774 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,314,918,774
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท
ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการ
งดจ่ายเงินปั นผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จากงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนจานวน 1,238,534,977.82 บาท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วและขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริ ษัท
มีผลการดาเนินงานขาดทุน
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
7
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ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,090 หุ้น (รวมมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
98 ราย) รวม
จานวนหุ้นทังหมดในวาระนี
้
้ 1,314,919,864 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,314,919,864
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล ตามที่เสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนันกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้มี 5 ท่านประกอบด้ วย
รายชื่อ
1. นายนิพนธ์
2. พลตารวจเอกวิเชียร
3. นายวรรธนะ
4. นายภัทท
5. นายสุรพงษ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

วิสิษฐยุทธศาสตร์
พจน์โพธิ์ศรี
เจริ ญนวรัตน์
สหวัฒน์
ดาริ ห์ศิลป์

บุคคลที่ ไ ด้ รับ การเสนอชื่ อในครั ง้ นี ไ้ ด้ ผ่ านกระบวนการกลั่น กรองของคณะกรรมการบริ ษัท แล้ วว่า มีคุณสมบัติ ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารั บการพิ จารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 นัน้ ไม่มีผ้ ูถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
การคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่า ง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่านายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ และ พลตารวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังเป็
้ นกรรมการที่ได้ นาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
8
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริ ษัท ข้ อมูลการดารงตาแหน่ง กรรมการหรื อผู้บริ หารใน
บริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้ าที่ 26 - 33 และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตัง้
รายชื่อ
1. นายนิพนธ์
2. พลตารวจเอกวิเชียร
3. นายวรรธนะ
4. นายภัทท
5. นายสุรพงษ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

วิสิษฐยุทธศาสตร์
พจน์โพธิ์ศรี
เจริ ญนวรัตน์
สหวัฒน์
ดาริ ห์ศิลป์

กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
วาระหนึง่

เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีก
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ชื่อกรรมการ

1. นายนิพนธ์

ประเภทกรรมการ

3. นายวรรธนะ

วิสษิ ฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
พจน์โพธิ์ศรี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
เจริ ญนวรัตน์
กรรมการผู้จดั การ

4. นายภัทท

สหวัฒน์

กรรมการ

5. นายสุรพงษ์

ดาริ ห์ศิลป์

กรรมการ

2. พลตารวจเอกวิเชียร

เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
1,314,717,064
ร้ อยละ 99.9846
1,314,782,964
ร้ อยละ 99.9896
1,314,656,674
ร้ อยละ 99.9801
1,302,313,395
ร้ อยละ 99.0414
1,302,313,395
ร้ อยละ 99.0414

ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
202,800
ร้ อยละ 0.0154
136,900
ร้ อยละ 0.0104
262,100
ร้ อยละ 0.0199
12,605,379
ร้ อยละ 0.9586
12,605,379
ร้ อยละ 0.9586

งดออกเสียง

บัตรเสีย

0

0

0

0

1,090

0

1,090

0

1,090

0

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตังกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ

9

18

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทข้ อ 13 กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจานวนเงิน 3,210,000 บาท ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี หน้ าที่ 45 ในหัวข้ อ
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริ หาร ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้ อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการอิสระ ซึง่ รวมถึงกรรมการตรวจสอบด้ วย
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือนปี ละไม่เกิน

3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจาปี ไม่เกิน

3,000,000 บาท

โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,302,379,084
12,539,480
1,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.0464
0.9536

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เกิ น 6,000,000 บาท ให้ แก่ ก รรมการอิ ส ระ ซึ่ ง รวมถึ ง กรรมการตรวจสอบด้ ว ย
ประกอบด้ วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี ตามที่เสนอ โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชีแ้ จงวาระนี ต้ ่อที่ ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2563 เนื่องจากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ได้ ทาการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ติดต่อกันหลายปี สามารถให้ คาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทมาโดยตลอด และได้ พิ จารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 885,000 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับงวดบัญชีปี 2563 ตามรายชื่อดังนี ้
1. นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ

(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2562 รวม 2 ปี )
2. นายนริ ศ

เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้ างต้ น มีความเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียใด ๆ กับบริ ษัท /
บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
2. พิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2563 เป็ นเงิน 885,000 บาท เท่ากับปี 2562
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเรื่ อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี 2563
เป็ นจานวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อยจานวน 8 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 2,566,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินรวม 3,759,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การ
สอบบัญชี และมีคา่ บริ การอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในส่วนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย จานวน 2 บริ ษัท
เป็ นเงิน 300,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 4,059,000 บาท
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,314,784,163
135,701
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9897
0.0103

สรุ ปว่าที่ ประชุมมี มติด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน อนุมัติแ ต่ง ตัง้
นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และได้ รับค่าสอบบัญชีรวม
885,000 บาท ตามที่เสนอ
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และรับทราบเรื่ องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 308,000 บาท
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อยจานวน 8 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 2,566,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินรวม 3,759,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี และมีค่าบริ การอื่น
คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในส่วนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท เป็ นเงิน 300,000 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 4,059,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,567,006,952 บาท
เป็ นทุน จดทะเบีย นใหม่จ านวน 1,567,006,876 บาท โดยการตัด หุ้ น สามัญ ที ่ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว แต่ ยั ง มิ ไ ด้
ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัท
มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไปในวาระที่ 9 นัน้ มาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน”) ได้ กาหนดว่าบริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ ได้
โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ ตอ่ เมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วน หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ
หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีห้ นุ สามัญที่ได้ จด
ทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน 76 หุ้น ซึง่ เป็ นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลในรู ปหุ้นปั นผลของบริ ษัท ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2557 ดังนัน้ บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,567,006,952 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,567,006,876 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว
แต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ เป็ นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลในรู ปหุ้นปั นผล
ของบริ ษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
พร้ อมทัง้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท ข้ างต้ น เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียนจานวน 1,567,006,876 บาท (หนึ่งพันห้ าร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกพันแปดร้ อย
เจ็ดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็ น

1,567,006,876 หุ้น

(หนึ่งพันห้ าร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกพันแปดร้ อย
เจ็ดสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

1,567,006,876 หุ้น

(หนึ่งพันห้ าร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านหกพันแปดร้ อย
เจ็ดสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-”

โดยแบ่งออกเป็ น
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ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 1,567,006,952 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จานวน 1,567,006,876 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว
แต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 220 หุ้น (รวมมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
100 ราย) รวม
จานวนหุ้นทังหมดในวาระนี
้
้ 1,314,920,084 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,314,920,084
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 76 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,567,006,952 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,567,006,876 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว
แต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 76 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,567,006,876 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่ งและศักยภาพในการแข่งขันให้ แก่บริ ษัท ทังในด้
้ านการดาเนินงานและด้ านเงินทุน โดยบริ ษัทมีแ ผนที่จะนาเงินที่ได้ รับ
จากการเพิ่มทุนไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัทเป็ นหลัก และในการชาระเงินกู้ระยะสัน้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทขาดสภาพคล่อง
ในการดาเนินกิจการ เนื่องจากผลกระทบจากปั ญหาภาวะสงครามทางการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับประเทศจีน และสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เริ่ มถดถอยลงเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ เงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอจะทาให้ บริ ษัทดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องและผ่านวิกฤตไปได้ อย่างราบรื่ น
ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถปรับปรุ งผลการดาเนินงานให้ กลับมาดีขึ ้นได้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น อีกทังเป็
้ นการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
มีสว่ นร่ วมในการจองซื ้อหุ้น และมีสิทธิได้ รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริ ษัทร่ วมกันในอนาคต
บริ ษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,567,006,876 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4) แนบท้ ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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พร้ อมทังแก้
้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทข้ างต้ น เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน 1,790,865,001 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบล้ านแปดแสนหกหมื่น
ห้ าพันหนึง่ บาท)
แบ่งออกเป็ น

1,790,865,001 หุ้น

(หนึ่งพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบล้ านแปดแสนหกหมื่น
ห้ าพันหนึง่ หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

1,790,865,001 หุ้น

(หนึ่งพันเจ็ดร้ อยเก้ าสิบล้ านแปดแสนหกหมื่น
ห้ าพันหนึง่ หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-”

โดยแบ่งออกเป็ น

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 223,858,125 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,567,006,876 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน
223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 102 หุ้น (รวมมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
101 ราย) รวม
จานวนหุ้นทังหมดในวาระนี
้
้ 1,314,920,186 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,314,918,986
1,200
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999
0.0001
0.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 223,858,125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,567,006,876 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,790,865,001 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ประธานฯขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก
วาระการพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท (วาระที่ 9) ข้ างต้ น บริ ษัทประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน
7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.75 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 839,467,969 บาท โดยกาหนด
วันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชาระเงินในระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2563 (รวม 5 วันทาการ) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีห้ นุ
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการ
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเพื่ อตัดหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดังกล่าวต่อไป
อนึง่ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
ผู้จองซื ้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นของบริ ษัทได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายทังหมด
้
ของบริ ษัท หรื อเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ บริ ษัทต้ องดาเนิ นการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
ทังนี
้ ้ ให้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใน
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) แนบท้ ายหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย จึงเห็นควร
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดั การ
มีอานาจในการพิจารณา กระทาการ หรื อก่อให้ เกิดการกระทาดังต่อไปนี ้
1. กาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การจัดสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทังจ
้ านวนหรื อหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย
ราคาเสนอขาย การชาระค่าหุ้น และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตลอดจน
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
2. ลงนามในแบบคาขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อตัวแทนของหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
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ที่ประชุมได้ มีข้อซักถาม และคุณวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1. ตามที่กาหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.75 บาท ซึง่ เป็ นราคาที่สงู กว่าราคาหุ้นในตลาด ณ ปั จจุบนั มาก เกรงว่าจะทาให้
มีผ้ ถู ือหุ้นไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้น จะสามารถเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายได้ อีกหรื อไม่
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้ กาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน หุ้นละ 3.75 บาท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 (“การประชุม”)
(กาหนดประชุมวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563) ซึง่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง 15 วัน ก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท มีราคาประมาณหุ้นละ 3.58 บาท และราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริ ษัท ตามงบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3.98 บาทต่อหุ้น จึงกาหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 3.75 บาทต่อหุ้น
เนื่ องจากเป็ นราคาที่ เหมาะสมและบริ ษัทจะได้ รับ เงิ น ค่าหุ้น เพิ่ มทุน ที่ เพี ยงพอ และผู้ถือหุ้น จะไม่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบด้ านราคา หรื อ Price Dilution
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรั สโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 และประกาศกรุ งเทพมหานคร
เรื่ อ ง สั่ง ปิ ดสถานที่ เ ป็ นการชั่ ว คราว (ฉบั บ ที่ 4) ณ วัน ที่ 27 มี น าคม 2563 บริ ษั ท จึ ง มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 มีมติอนุมตั ิให้ เลื่อนการประชุมฯออกไปก่อนโดยไม่มีกาหนด
(โดยยกเลิกกาหนดวันประชุมฯ และวาระการประชุมฯ) และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประชุมเมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้ มีมติกาหนดการประชุมฯ เป็ นวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีวาระการประชุมฯเดิม
และกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 3.75 บาท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ซึง่ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักย้ อนหลัง 15 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีราคาประมาณ
หุ้นละ 2.08 บาท ในขณะที่ราคาตามบัญชีต่อหุ้นของบริ ษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ
3.86 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับผลกระทบ
ด้ านราคา หรื อ Price Dilution โดยกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่พร้ อมเข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
และในกรณี ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายได้ อีกหรื อไม่ นนั ้ บริ ษัทฯจะถือปฏิบตั ิตามมติของ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกประการ
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 223,858,125 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจานวนหุ้นได้ 6,600 หุ้น (รวมมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
103 ราย)
รวมจานวนหุ้นทังหมดในวาระนี
้
้ 1,314,926,786 หุ้น

16
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,314,925,194
1,592
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9999
0.0001

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ที่ประชุมได้ มีข้อซักถาม และคุณวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้บริ หารคาดว่าจะจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี ผลประกอบการปี ใด
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- การจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กับผลประกอบการของบริ ษัท เมื่อผลการดาเนินงานดีเหมือนเดิมแล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลได้ ตามปกติ
ปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.
ลงชื่อ

17

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

26

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท

:
:
:
:

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
(รวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่ง
จนครบวาระนี ้)
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา

:
:

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
79 ปี
ไทย
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
1 พฤศจิกายน 2537
29 ปี 6 เดือน

:
:
:
:
:

ไม่มี
MBIM, Hon Dlitt (Curtin University), Australia
PMD (Harvard University), USA.
หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการอิสระ

:

กรรมการอิสระ
บริ ษัท ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เมืองไทย เรี ยล เอสเตท จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการรองกรรมการ
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั
2563 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2550 - 2560

:
:
:
:
:

2536 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2545 - 2548
2537 - ปั จจุบนั
2530 - ปั จจุบนั
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:
:
:
:

ใส่รูปกรรมการ
แต่ละท่านให้
ด้ วยค่ะ

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2548 - 2 ก.ค. 2563
2538 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั
2536 - ปั จจุบนั
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายสุเทพ ชัยพัฒนวณิช
58 ปี
ไทย
กรรมการบริษัท
1 พฤศจิกายน 2537
26 ปี 7 เดือน
คูส่ มรส 36,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

กรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊ อฟ คอมปานีส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
คณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท

:
:
:
:

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา

:
:
:
:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

2546 - ปั จจุบนั
2543 - 2 ก.ค. 2563
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายสมประสงค์ สหวัฒน์
45 ปี
ไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
CFO
13 พฤษภาคม 2546
18 ปี
36,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ , Harvard University, USA.
Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 3 ปี 2559, ตลท.
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. 16) ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัท
กรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊ อฟ คอมปานีส์ จากัด
คณะกรรมการบริ ษัท 9/11 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท

:
:
:
:

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2562 - ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายสิทธิวฒ
ั น์ สหวัฒน์
41 ปี
ไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
14 พฤษภาคม 2562
2 ปี
36,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
Business Administrative, San Francisco State University, USA.
หลักสูตร DAP/2562 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 10/11 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
24 ก.พ. 2563 - ปั จจุบนั
1 ม.ค. 2563 - ปั จจุบนั
2553 - 2562
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวัฒน์
75 ปี
ไทย
กรรมการบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2563
1 ปี 3 เดือน
ไม่มี
Mini MBA รุ่น 21 พ.ศ. 2531, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DAP/2563 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการบริษัท

:
:
:
:

กรรมการ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
คณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564

31

2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายสืบตระกูล
สุนทรธรรม
2. นายสุเทพ
ชัยพัฒนวณิช
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์
4. นายสิทธิวฒ
ั น์
สหวัฒน์
5. นายวิชยั
นิเวศน์ปฐมวัฒน์

จานวนหุ้น
ไม่มี
คูส่ มรส 36,000,000
36,000,000
36,000,000
ไม่มี

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
0.000
2.075
2.075
2.075
0.000

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
บริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ

บริ ษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจด
ทะเบียน)

การดารงตาแหน่ง
ในบริ ษัท/กิจการที่
แข่งขันหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของเครื อ VNG

จานวน

ประเภทกรรมการ

1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

5 แห่ง

- กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
- กรรมการอิสระ
บมจ. ธนาคารยูโอบี
- ประธานกรรมการ
บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท
- รองประธานกรรมการ
บมจ. ล็อกซเล่ย์
- กรรมการอิสระ
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

10 แห่ง

ไม่มี

2. นายสุเทพ

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

4. นายสิทธิวฒ
ั น์ สหวัฒน์

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

5. นายวิชยั

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

ชัยพัฒนวณิช

นิเวศน์ปฐมวัฒน์
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ต้ องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ อง (หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน (หมายถึง กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริ หาร
และกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน) / พนักงาน / ลูกจ้ าง / ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา / ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน (หมายถึง บริ ษัทย่อยตังแต่
้ 2 บริ ษัทขึ ้นไปที่มีบริ ษัทใหญ่เป็ นบริ ษัทเดียวกัน) หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 ความสัมพันธ์ ในลักษณะของการให้ บริ การทางวิชาชีพ
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ส อบบัญ ชี ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ อื่ น เช่ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
 ระดับนัยสาคัญทีเ่ ข้ าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผ้ สู อบบัญชี : ห้ ามทุกกรณี
- กรณีเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้ านบาทต่อปี
 ความสัมพันธ์ ทางการค้ า/ทางธุรกิจ (ใช้ แนวทางในทานองเดีย วกับข้ อกาหนดว่า ด้ ว ยการทารายการที่ เกี่ย วโยงกันของ
ตลาดหลักทรัพย์)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : กาหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้ แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการ
เช่า/ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริ การ และรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 ระดับ นัย สาคัญ ที่เ ข้ า ข่า ยไม่อิส ระ : มูลค่า รายการ ≥ 20 ล้ า นบาท หรื อ ≥ เท่า กับ 3 % ของ NTA ของบริ ษั ท
แล้ ว แต่จานวนใดจะต่า กว่า ทัง้ นี ใ้ นการพิจ ารณามูล ค่า รายการให้ ร วมรายการที่เ กิ ด ขึ น้ ในระหว่า ง 6 เดือ น
ก่อนวันที่ มีการทารายการในครัง้ นี ้ด้ วย
(ข) กรณีที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบคุ คล บุคคลที่ถือว่าเข้ าข่ายไม่อิสระได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้ น
กรณีเป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริ หารหรื อ partner ของนิติบคุ คลนัน้
(ค) กาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(ง) ข้ อยกเว้ น : กรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควร ซึง่ มิได้ เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี
ความสัมพันธ์เกินระดับนัยสาคัญที่กาหนดในระหว่างดารงตาแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนและ
มติที่ได้ ต้องเป็ นมติเอกฉันท์ นอกจากนี ้ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ ดงั กล่าวของกรรมการรายนันไว้
้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ของบริ ษัท และหากต่อมาบริ ษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั น้ เพื่อดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตังกรรมการด้
้
วย
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตาม 1-6 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้
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บริษัทฯ ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ ากับข้ อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ในเรื่ อง
การถือหุ้นในบริ ษัท คือ กรรมการอิส ระของบริ ษัท ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทไม่ เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมด นอกจากนีผ้ ้ ทู ่ จี ะเสนอแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /
ของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมีค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี ้
กับ บริ ษั ท /บริ ษั ท ใหญ่ /บริ ษั ท ย่ อ ย/บริ ษั ท
ร่ วมหรื อ นิ ติ บุ คคลที่ อาจมีความขั ดแย้ ง ใน
ปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน
พนั ก งาน ลู ก จ้ าง หรื อ ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนประจา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อ
ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้ า /บริ การ/การให้ ก้ ูยืมเงิ นหรื อ
การกู้ยืมเงิน)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 23. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ ุน
นับ รวมกัน ได้ ไ ม่น้ อ ยกว่ า ร้ อยละสิ บ ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ ายได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่ อ กัน ท าหนัง สื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวัน
นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ อง
ร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 24. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดอื่นทัว่
ราชอาณาจักร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564
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ข้ อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่ อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่ นาย
ทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อมี ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว ถึงหนึ่งชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีตวั ประธานกรรมการหรื อประธาน
กรรมการมิ ได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธาน
กรรมการไม่มีหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 27. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ ุนหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิก สัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่ สาคัญ
การมอบหมายให้ บุค คลอื่น เข้ าจัดการธุ รกิ จของบริ ษัท หรื อการรวมกิ จการกับ บุค คลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
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ข้ อ 28. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เงินบาเหน็จรางวัลและจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 34. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้ แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันโดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โ ฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
มิให้ คิดดอกเบี ้ยแก่บริ ษัทหากการจ่ายเงินปั นผลนันได้
้ กระทาภายใต้ ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 35. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี จ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทหรื อมากกว่านัน้ โดยให้ คณะกรรมการจัดทาความเห็นเพื่อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ
ข้ อ 10. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด
ข้ อ 11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รั บคะแนนเสี ยงสูงสุดตามล าดั บลงมา เป็ นผู้ ได้ รั บการเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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ข้ อ 12. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่ า
ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการ
ที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 13. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิซงึ่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
เอกสารที่จะต้ องนามาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนาหนังสือเชิญประชุมฯ ใบลงทะเบียน
และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.00 น.
เป็ นต้ นไป
หลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
1.3 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลฉบับปั จจุบนั ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มาเข้ าร่ วมประชุม
(ข) สาเนาบัตรประชาชน (หรื อสาเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็ นบุคคลต่างด้ าว) ของกรรมการ
ผู้มีอานาจ ตามข้ อ (ก) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการดังกล่าว
1.4 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล แสดงชื่ อกรรมการผู้มีอานาจและอานาจกรรมการ ซึง่
ออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังรั้ บรองโดยโนตารี่ พบั ลิค
(ข) สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้ าร่ วมประชุมพร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
(ข) สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(ค) สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
(ข) สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(ค) สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรื อสาเนาหนังสือเดินทางกรณีผ้ รู ับมอบอานาจฉันทะ
เป็ นบุคคลต่างด้ าว) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
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2.3 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
(ข) สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลฉบับปั จจุบันของผู้มอบฉันทะ ออกโดยกรม
พัฒนาธุรกิ จการค้ า ซึ่งรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจและลงนามในหนั งสือมอบ
ฉันทะนัน้
(ค) สาเนาบัตรประชาชน (หรื อสาเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็ นบุคคลต่างด้ าว) ของกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
(ง) สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรื อสาเนาหนังสือเดินทางกรณี ผ้ ูรับมอบฉันทะเป็ น
บุคคลต่างด้ าว) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.4 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
(ข) หนังสือรั บรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ แสดงชื่ อกรรมการผู้มีอานาจและ
อานาจกรรมการ ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังรั้ บรองโดยโนตารี่ พบั ลิค
(ค) สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรั บรองสาเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
(ง) สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ งรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับ
มอบฉันทะ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่แสดงเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นครบถ้ วน บริ ษัทจะไม่ขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม
อีกในวันประชุมผู้ถือหุ้น

40

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
ประวัตกิ รรมการผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
ชื่อ - สกุล

นายสมภพ สหวัฒน์

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งในบริ ษัท

ประธานกรรมการบริ ษัท

วันที่ได้ รับการแต่งตัง้

1 พฤศจิกายน 2537

ที่อยู่

บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพ ฯ 10800

คุณวุฒิการศึกษา

DIPLOMA สาขาเครื่ องกล
Fachhochschule Dortmund, ประเทศเยอรมนี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP/2547),
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)

ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ส่วนได้ เสียพิเศษในวาระการประชุม

ไม่มี

ชื่อ - สกุล

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งในบริ ษัท

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้ รับการแต่งตัง้

1 พฤศจิกายน 2537

ที่อยู่

บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพ ฯ 10800

คุณวุฒิการศึกษา

• MBIM, Hon Dlitt (Curtin University)
• PMD (Harvard University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP/2547),
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)

ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ส่วนได้ เสียพิเศษในวาระการประชุม

ไม่มี

ใส่รูป

ใส่รูป
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7
แผนที่สถานที่จัดประชุม

สถานที่

ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่

ที่อยู่

เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์

+66 (0) 2-575-5599
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที.่ …………………………………………………
วันที่ ……… เดือน ...……………… พ.ศ. ……………
(1) ข้ าพเจ้ า……………………….……………………………………………สัญชาติ……………………….……………..
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……………………ถนน……………………………………………ตาบล/แขวง………….…………………….....
อาเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์ ….………………………….……
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม....……………..…………………หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……..…………………… เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ…………………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………………. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………………….…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………………………. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) นายสมภพ
สหวัฒน์
อายุ 69 ปี ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
หรื อ
(2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
อายุ 79 ปี ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
หรื อ
(3) ………….……………………….……………....อายุ ………ปี
อยูบ่ ้ านเลขที.่ .……….…ถนน……………………………ตาบล/แขวง..…………………..…………………
อาเภอ/เขต……………………..………….....จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย์…………………..
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99
ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที.่ …………………………………………………
วันที่ ……… เดือน ...……………… พ.ศ. ……………
(1) ข้ าพเจ้ า…………………….…………………………………สัญชาติ……………..…………………….……………..…
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ …………………ถนน……………………………………………ตาบล/แขวง...……..…………………………...............
อาเภอ/เขต………………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์..…………………………….………...
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม ………………..…………………….หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……..……………………………………………เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ…………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……………………………………...เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………………………....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………….………………..เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) นายสมภพ
สหวัฒน์
อายุ 69 ปี ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
หรื อ
(2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
อายุ 79 ปี ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
หรื อ
(3) ………….……………………….……………..…อายุ ………. ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ …….…………ถนน………………………….ตาบล/แขวง……..……………………….........
อาเภอ/เขต……………………..…………................จังหวัด……………….......รหัสไปรษณีย์……………..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99
ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุเทพ ชัยพัฒนวณิช
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสมประสงค์ สหวัฒน์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสิทธิวฒ
ั น์ สหวัฒน์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวัฒน์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,790,865,001 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียน
ไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสีย งของผู้รั บ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ไ ม่เ ป็ นไปตามที่ร ะบุไ ว้ ใ นหนัง สือ มอบฉัน ทะนี ใ้ ห้ ถื อ ว่า การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ า งต้ น รวมถึง กรณี ที่มีก ารแก้ ไขเปลี่ย นแปลงหรื อ เพิ่ม เติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(................................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ ประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที.่ .........เรื่ อง....................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.่ .........เรื่ อง......................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่..........เรื่ อง.......................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ........เรื่ อง………………………………………………….……………………………………………………………
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ........เรื่ อง………………...................................................................................................................................
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ………………………………………………………
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………...
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………...
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ……………………………………………………..
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที.่ ........เรื่ อง……………………………………………………………………………………………………………….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ........เรื่ อง……………………………………………………………………………………………….……...........…
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ........เรื่ อง………………………………………………………………………………………………............….….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.่ ........เรื่ อง………………………………………………………………………………………………............….….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที.่ ………………………………………….………
วันที่ ……… เดือน ...……………… พ.ศ. …….………
(1) ข้ าพเจ้ า……………………….………………………………….............…………………………………………..………..
สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่…………………ถนน…………………………………………ตาบล/แขวง………….……………............................
อาเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด……………………………....รหัสไปรษณีย์ …………………………….……
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั .........................................................................................……..
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม………………...........หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ……..…………………………เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ……………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……..………………………………...เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ………………………………....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………………………..เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) นายสมภพ
สหวัฒน์
อายุ 69 ปี
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
หรื อ
(2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 79 ปี
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
หรื อ
(3) ………….……………………….……………..…อายุ ……....ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ….………………ถนน…………………………….ตาบล/แขวง……..……………………......
อาเภอ/เขต…………………….……….........จังหวัด………………..รหัสไปรษณีย์………………….……….
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99
ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ................................หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.............................หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด...................................เสี
ั้
ยง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

ชื่อกรรมการ นายสุเทพ ชัยพัฒนวณิช
เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
ชื่อกรรมการ นายสมประสงค์ สหวัฒน์

งดออกเสียง.........................เสียง

เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
ชื่อกรรมการ นายสิทธิวฒ
ั น์ สหวัฒน์

งดออกเสียง.........................เสียง

เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
ชื่อกรรมการ นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวัฒน์

งดออกเสียง.........................เสียง

เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,790,865,001 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียน
ไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง.........................เสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที่ ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุ ไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(................................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีท่ีผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2564
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่..........เรื่ อง.....................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่..........เรื่ อง.......................................................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่ .........เรื่ อง..................................................................................................................................................….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่.........เรื่ อง………………………………………………….…………………………………………………………..
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่.........เรื่ อง………………...................................................................................................................................
ชื่อกรรมการ........................................................................
เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง.........................เสียง
ชื่อกรรมการ........................................................................
เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง.........................เสียง
ชื่อกรรมการ........................................................................
เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง.........................เสียง
ชื่อกรรมการ.......................................................................
เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง.........................เสียง
ชื่อกรรมการ.......................................................................
เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
งดออกเสียง.........................เสียง
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บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่.........เรื่ อง………………………………………………………………………………………………………….
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่.........เรื่ อง………………………………………………………………………………………………….............
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่.........เรื่ อง………………………………………………………………………………………………….............
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

วาระที่.........เรื่ อง………………………………………………………………………………………………….............
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.........................เสียง

ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง

งดออกเสียง.........................เสียง

บร�ษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)
2/1 ถนนวงศสวาง แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท 0-2913-2180-9, 0-2585-4900-3 โทรสาร 0-2587-9556, 0-2587-0516
E-mail : vanachai@vanachai.com

