
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565
บร�ษัท วนชัย กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 37

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

       

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

 

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

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

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

                    (3)  ขอมอบฉนัทะให้     
                       (1) นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 80 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 อยูบ้่านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ 
                       (2) นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ อาย ุ 62 ปี ต าแหนง่ กรรมการผู้จดัการ 
 อยูบ้่านเลขที่ 41 หมูท่ี่ 3 ต าบลบางกรูด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือ 

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

อีเมล (e-mail)*…….……..……………..…………โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)*……………..…….…… 
 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
  ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จดัส่งช่ือผู้ ใช้ 
(Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ไปยงัผู้ รับมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล (e-mail) ที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันี ้

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

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

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

หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. กรุณากรอกข้อมลูทัง้หมดให้ถกูต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ ใช้  (Username) 

รหสัผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ทา่นเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
                                                                                                           (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

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

  (1) ข้าพเจ้า…………………….…………………………………สญัชาต…ิ…………..…………………….……………..… 
อยูบ้่านเลขท่ี……………………ถนน……………………………………………ต าบล/แขวง...……..…………………………...............
อ าเภอ/เขต………………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย์..…………………………….………... 
              (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ………………..…………………….หุ้น 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……..……………………………………………เสยีง ดงันี ้
                         หุ้นสามญั…………………………………หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั……………………………………...เสยีง 
                         หุ้นบริุมสทิธิ……………………………....หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………….………………..เสยีง 
                (3) ขอมอบฉนัทะให้     

                     (1)  นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 80 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
  อยูบ้่านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ 
                      (2)  นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ อาย ุ 62 ปี ต าแหนง่ กรรมการผู้จดัการ    
   อยูบ้่านเลขที่ 41 หมูท่ี่ 3 ต าบลบางกรูด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือ 

(3) ………….……………………….……………..…อาย ุ………. ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี……….…………ถนน………………………….ต าบล/แขวง……..……………………….........
อ าเภอ/เขต……………………..…………................จงัหวดั……………….......รหสัไปรษณีย์…………….. 
อีเมล (e-mail)*…….……..……………..…………โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)*……………….….……… 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จัดสง่ช่ือผู้ ใช้ 
(Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ไปยงัผู้ รับมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล (e-mail) ที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันี ้(ยกเว้น 
ผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่ได้รับช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) เพื่อเข้า
ระบบลงคะแนนเสยีงอีก) 
 
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมลูทัง้หมดให้ถกูต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์โทรศพัท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจดัสง่

ช่ือผู้ ใช้ (Username) รหสัผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชมุผู้ ถือหุ้น
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

          วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 

                      วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 4  รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

                      วาระท่ี  5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ      
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ            

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                          การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ  นายสมภพ  สหวฒัน์ 

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  พลต ารวจเอกสนุทร  ซ้ายขวญั 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นางสาวยพุาพร  บญุเกต ุ
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นางสาวภทัรา  สหวฒัน์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                      วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

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

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

 
 

หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

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

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

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

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

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

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

                     (1)  นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 80 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 อยูบ้่านเลขท่ี 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  หรือ 
                     (2)  นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ อาย ุ 62 ปี ต าแหนง่ กรรมการผู้จดัการ 
  อยูบ้่านเลขที่ 41 หมูท่ี่ 3 ต าบลบางกรูด อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา  หรือ 

(3) ………….……………………….……………..…อาย ุ……....ปี   
อยูบ้่านเลขท่ี…….………………ถนน…………………………….ต าบล/แขวง……..……………………......
อ าเภอ/เขต…………………….……….........จงัหวดั………………..รหสัไปรษณีย์………………….………. 
อีเมล (e-mail)*…….……..……………..…………โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)*……………….….……… 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพงึเลือ่นไปใน
วนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ยินยอมให้ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จดัสง่ช่ือผู้ ใช้ 
(Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ไปยงัผู้ รับมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล (e-mail) ที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะฉบบันี ้(ยกเว้น 
กรณีการมอบฉันทะมีการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ 
(Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสยีงอีก) 

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

 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด...................................เสยีง 

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลทัง้หมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งช่ือผู้ ใช้ 
(Username) รหสัผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ทา่นเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

        วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 
                 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 

        วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

                      วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     ช่ือกรรมการ  นายสมภพ  สหวฒัน์ 

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

     ช่ือกรรมการ  พลต ารวจเอกสนุทร  ซ้ายขวญั 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์ 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นางสาวยพุาพร  บญุเกต ุ
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นางสาวภทัรา  สหวฒัน์ 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                      วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                              (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
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 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

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

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

 

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

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

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

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่ง แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
                    

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
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 วาระท่ี.........เร่ือง…………………………………………………………………………………………………............. 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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