หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2565
ในรูปแบบการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(E-AGM)
บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
วันพ�ธที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

การส่ งคาถามล่ วงหน้ าสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถาม โดยแจ้ งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. ชื่อ - นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. อีเมล
4. คาถามและวาระที่ต้องการจะส่งคาถาม
ส่งคาถามล่วงหน้ า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่บริ ษัทฯได้ รับเอกสาร) ได้ ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี ้
1. อีเมล : aruck@vanachai.com
2. ไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
(โทร 02 585-4900-3 ต่อ 702)
*************************************************************************************************************************
ผู้ถือหุ้นต้ องการรับรายงานประจาปี 2564 ในแบบรู ปเล่ม กรุ ณาแจ้ งความประสงค์มาที่
เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 02 585-4900-3 ต่อ 702 หรื อ
อีเมล : aruck@vanachai.com
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วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย

1. รายงานประจาปี 2564 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
3. ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
4. ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. เอกสารหรื อหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้ าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) การส่ง
เอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคาถาม
ระหว่างการประชุม รวมถึงแบบฟอร์ มลงทะเบียน
9. ขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. คูม่ ือการใช้ งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กาหนดให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
(“การประชุม”) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ในรู ปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยดาเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้ องประชุม บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- ตามที่บริ ษัทได้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริ ษัทได้
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
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2564 ของคณะกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- บริ ษัทได้ จัดส่งแบบรายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1 ซึง่ จัดส่งไปให้ กบั ผู้ถื อหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรั บทราบรายงานการดาเนินงานของบริ ษัทตามรายงานประจาปี 2564 ของ
คณะกรรมการ
วาระนี ้ไม่ต้องได้ รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษัท ได้ ผ่านการตรวจสอบและ
รั บรองโดยผู้สอบบัญชี ของบริ 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 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 รับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั 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 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการ จ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2564 สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
1. รับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จานวน 1,735,237,480 หุ้น เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 173,523,748.00 บาท
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2. พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรประจาปี 2564 เป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
จานวน 1,735,237,480 หุ้น เป็ นเงิน 694,094,992.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 53.65 ของกาไรสาหรั บปี -ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ของงบการเงินรวมปี 2564 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ทังนี
้ ้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนัน้ คงเหลือเป็ นเงินปั นผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
จานวน 1,735,237,480 หุ้น เป็ นเงิน 520,571,244.00 บาท ทังนี
้ ้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะมีกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 17 มีนาคม 2565
กาหนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี - ส่วนที่เป็ นของ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. จานวนหุ้นสามัญ
3. อัตราเงินปั นผลจ่าย / หุ้น
4. รวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายทังสิ
้ ้น
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563
(590,479,982.24) บาท

ปี 2564
1,293,776,725.15 บาท

1,735,237,480 หุ้น
- บาท
- บาท
ร้ อยละ -

1,735,237,480 หุ้น
0.40 บาท
694,094,992.00 บาท
ร้ อยละ 53.65

การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. นายสมภพ
สหวัฒน์
2. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ ายขวัญ
3. นายไกรทิพย์
ไกรฤกษ์
4. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริ ษัท

กรรมการ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
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บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอรายชื่ อบุคคลเข้ ารั บการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญประจาปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
การคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากปั จจุบัน
บริ ษัทยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติใน
ด้ านต่าง ๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ใ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ออก
ตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาแล้ วว่า พลตารวจเอกสุน ทร ซ้ ายขวัญ และ นายไกรทิ พย์ ไกรฤกษ์ ซึ่ง มี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระได้ ดารงตาแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ นกรรมการที่ได้ นาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะ
อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
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
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 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2565 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
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หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่ องจากปั จจุบัน
บริ ษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามอัตราที่เสนอ
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ถึง ปี 2564 เป็ นดังนี ้
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด
ค่าตอบแทนรายเดือนปี ละ
เงินรางวัลประจาปี
รวม

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

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

ปี 2564
(จ่ายจริ ง)
3,000,000
2,600,000
5,600,000

ปี 2565
(ปี ที่ขอเสนอ)
3,000,000
3,000,000
6,000,000

การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4663 หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรื อ นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวฒ
ั น์ ผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 12733 จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด (“สานักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
เนื่องจากสานักงาน เอ เอ็ม ซี ได้ ทาการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้ คาแนะนา
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทมาโดยตลอด และขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 885,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
- เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2565 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอาพล
จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี )
2. นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรื อ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
3. นส.กัญญนันท์ ปุญญาวิวฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
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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 2565 เป็ นเงิน 885,000 บาท
ข้ อมูลผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2564
1. นายอาพล
จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
2. นายนริ ศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
ข้ อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชี

450,000 บาท
435,000 บาท
885,000 บาท

และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
ดังรายละเอียดข้ างล่างนี ้
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด

ปี 2564

ปี 2565

ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน เฉพาะบริ ษัท
885,000 885,000
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน งบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี
308,000 308,000
ค่าสอบทาน และค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทย่อย จานวน 9 บริ ษัท 2,719,000 2,740,000
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัท
140,000 140,000
ค่า ตรวจสอบบัญ ชี ต ามเงื่ อ นไขบัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของบริ ษัท ย่ อ ย 170,000 105,000
จานวน 3 บริ ษัท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
4,222,000 4,178,000

เพิ่มขึ ้น /
(ลดลง)
21,000
(65,000)
(44,000)

การพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
อนึง่ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ในวันที่ 17 มีนาคม 2565
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บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวัน และเวลาที่
กาหนด เนื่องจากการประชุมครัง้ นี ้เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริ ษัทจะใช้ การลงทะเบียนเพื่อเข้ า
ร่ วมการประชุมผ่ านระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยหากผู้ ถื อหุ้น ประสงค์ จ ะเข้ าร่ ว มประชุม ขอให้ ผ้ ู ถื อหุ้น ดาเนิ น การ
ลงทะเบี ยนตามรายละเอียดที่ ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ าร่ วมการ
ประชุมดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 11 เมษายน 2565 ผ่านระบบของบริ ษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ ม จากัด (DAP)
ในการนีบ้ ริ ษัทขอความร่ วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่ วมประชุม หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่น หรื อกรรมการอิสระ
ของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมแทน ศึกษาเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้ าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียน
ล่วงหน้ าเพื่ อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขัน้ ตอนการเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ การออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคาถามระหว่างการประชุม ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการเข้ าประชุม กรุ ณาลงทะเบียนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วันก่อนวันประชุม
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุ ณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ที่โทรศัพท์หมายเลข
02 009-9888 กด 1 หรื อ เลขานุการบริ ษัท ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 585-4900-3 และ 02 913 2180-9 ตังแต่
้ วนั ที่ 11
เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทาการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น.
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการบริ ษัท บริ ษัทขอเรี ยนว่า บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัทที่สามารถ
รับมอบฉันทะจากท่านได้ ดงั นี ้
รายชื่อ
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
2. นายวรรธนะ
เจริ ญนวรัตน์

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ สหวัฒน์)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้ วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด
จากห้ องประชุม สานักงานใหญ่ของบริ ษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
ก่อนจะเริ่ มการประชุม นายอารั กษ์ ตัง้ ตระกูล ตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท ขออนุญาตแจ้ งว่าการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2564 ครั ง้ นี ้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Quidlab ซึ่งเป็ นระบบที่สอดคล้ องกับประกาศของกระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
และเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ได้ เรี ยนชี ้แจง
วิธีการปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
วิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ มอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ทังนี
้ ้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้
เว้ นแต่เป็ นกรณี ของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รั บฝากและดูแลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็น ด้ ว ย ไม่เห็นดัวย หรื อ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่ จะทาการ
ลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
3. ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นปฏิบตั ิตามขันตอนการลงคะแนน
้
ดังนี ้
เมื่อผู้ถือหุ้นต้ องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์ เครื่ องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่
ทางซ้ ายมือ จะมีปมให้
ุ่ เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนได้ ทาการเลือกการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ของปุ่ มเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง กด “ส่ง”
เมื่อทาการส่งการลงคะแนนเสียงเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้ รับป๊ อบอัพข้ อความแจ้ งเตือน การส่งคะแนนเรี ยบร้ อย
หากผู้ถือหุ้นเข้ ามาในระบบ และไม่ได้ คลิกกดปุ่ มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนน ระบบจะลงคะแนนเสียงไปที่ เห็นด้ วย โดยอัตโนมัติ
ทังนี
้ ้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรื อแก้ ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุม
จะประกาศปิ ดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ
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เพื่อเหตุผลด้ านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้ แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้ าสูร่ ะบบได้ บนอุปกรณ์แ ค่เครื่ องเดียวเท่านัน้
และหากผู้ใช้ พยายามลงชื่อเข้ าสูร่ ะบบบนอุปกรณ์ เครื่ องอื่นหรื อเบราว์เซอร์ อื่นในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียวกัน
การลงชื่อเข้ าสูร่ ะบบก่อนหน้ านี ้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ห้ ามเปิ ดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน
กับบุคคลอื่น
โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สาหรับการเข้ าร่ วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ซึง่ มีการลงคะแนนเสียงเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะไม่สามารถให้ เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคาถามได้
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ตามข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้ อที่ 27 ในการออก
เสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 มติที่ประชุมจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กรณี วาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง
ไม่เห็นด้ วย และ/หรื อ งดออกเสียง แล้ วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ทังนี
้ ้ ได้ นบั รวมคะแนนเสียงที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ า
3. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด ดังนัน้ จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ
อาจไม่เท่ากัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่
ขอความกรุ ณานาไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาท่านผู้ถือหุ้นให้
ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่น
ได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่ วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดี และเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุม
ให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด
หากผู้ถือหุ้นต้ องการถามคาถามหรื อแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้ าต่างแชท โดยกดปุ่ มเมนู
พิมพ์ข้อความที่ท่านต้ องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้ อความดังกล่าวมายังบริ ษัท
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หลังจากนัน้ ประธานฯ หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย จะเป็ นผู้อ่านคาถามของท่านตามลาดับ โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตอบคาถามที่ตรงกับวาระในเวลานัน้ ๆ หากคาถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนาไปสอบถามภายหลังจากการปิ ดประชุมตาม
วิธีการที่ได้ แจ้ งไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ ก่อนการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้ อความ” ขอให้ ท่านแจ้ งชื่อ นามสกุล และ
สถานะของท่าน เช่น มาด้ วยตนเองหรื อรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
ในกรณี ที่คาถามถูกส่งเข้ ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคาถามตามความ
เหมาะสม และหากมีคาถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จากัด บริ ษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ
และเปิ ดเผยในรายงานการประชุมหรื อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทต่อไป
กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสบปั ญหาการเข้ าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุ ณาปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติสาหรับการ
ประชุมตามข้ อกาหนดที่บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ทราบ หรื อติดต่อเจ้ าหน้ าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรื อ
email: info@quidlab.com
เพื่อการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมใน
ครัง้ นี ้ บริ ษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริ ษัท สานักกฎหมายธรรมนิติ จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย ทาหน้ าที่ดแู ลการนับคะแนนเสียง
และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
บริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
(Record Date) นายอารักษ์ ตังตระกู
้
ล เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่ มเปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
จานวน 17 ราย นับจานวนหุ้นได้ 339,261,969 หุ้น และมีผ้ ูรับมอบฉันทะมาประชุมจานวน 29 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,143,039,835 หุ้น
รวมจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 46 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,482,301,804 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 85.4236
ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 26 ซึง่ กาหนดให้
ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
เลขานุการบริ ษัทได้ กล่าวแนะนากรรมการของบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจานวน 15 ท่าน เข้ าร่ วมประชุม 14 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 93.33) ประกอบด้ วย
1. นายสมภพ
2. พลตารวจเอกสุนทร
3. พลตารวจเอกวิเชียร
4. นายสืบตระกูล
5. นายไกรทิพย์
6. นางสาวยุพาพร
7. นายวรรธนะ
8. นายสุเทพ
9. นายภัทท

สหวัฒน์
ซ้ ายขวัญ
พจน์โพธิ์ศรี
สุนทรธรรม
ไกรฤกษ์
บุญเกตุ
เจริ ญนวรัตน์
ชัยพัฒนวณิช
สหวัฒน์

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
3
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10. นางสาวภัทรา
11. นายสมประสงค์
12. นายสิทธิวฒ
ั น์
13. นายสุรพงษ์
14. นายวิชยั

สหวัฒน์
สหวัฒน์
สหวัฒน์
ดาริ ห์ศิลป์
นิเวศน์ปฐมวัฒน์

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

กรรมการที่ลาประชุม นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
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 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563
จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
นางพัชราวดี บุญพะเนียด บริ ษัท สานักกฎหมายธรรมนิ ติ จากัด
บริ ษัทมีเรื่ องแจ้ งเพื่อทราบให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นดังนี ้
ตามที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นัน้ บริ ษัทขอเรี ยนให้ ทราบว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เมื่อเลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้ งเรื่ องต่างๆ ให้ ที่ประชุมรับทราบแล้ ว จึงได้ เรี ยนนายสมภพ สหวัฒน์
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุม และ
กล่าวเปิ ดประชุม พร้ อมทังมอบหมายให้
้
นายอารักษ์ ตังตระกู
้
ล เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
เลขานุการบริ ษัท เริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563
เลขานุการบริ ษัทได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2563 ตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,301,804
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่
17 มิถนุ ายน 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
เลขานุการบริ ษัทได้ เรี ยนให้ นายวรรธนะ เจริ ญนวรั ตน์ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ในรอบปี 2563 ให้ ที่ประชุมรับทราบ สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลโดยสรุ ปฐานะทางการเงินปี 2563 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 จากงบการเงินรวม
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,860 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,794 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 12,584 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
1,760 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,276 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 34 ล้ านบาท
2. ข้ อมูลวิเคราะห์ผลการดาเนินงานปี 2563 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 โดยสรุ ป
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายรวมเท่ากับ 8,312 ล้ านบาท ลดลง 1,128 ล้ านบาท ต้ นทุนขาย 7,309 ล้ านบาท
ลดลง 1,483 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ น 1,003 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 355 ล้ านบาท และขาดทุนสาหรับปี - ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท 590 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 639 ล้ านบาท
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี ผลขาดทุนสาหรั บปี เท่ากับ 595 ล้ านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีผลขาดทุนสาหรั บปี
เท่ากับ 1,239 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 644 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 52 โดยมีสาเหตุที่สาคัญดังนี ้
1. รายได้ จากการขายรวมลดลง 1,128 ล้ านบาท เนื่องจากปริ มาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ ติเกิล้ ลดลง
ประมาณร้ อยละ 3 และ 15 ตามลาดับ และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลลดลงประมาณร้ อยละ 7
2. ต้ นทุนขาย 7,309 ล้ านบาท ลดลง 1,483 ล้ านบาท เนื่องจากปริ มาณการขายและต้ นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของ
แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลที่ลดลง
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- บริ ษัทมีกาลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2563 บริ ษัทผลิตจริ ง 986,865 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลิตจริ ง 1,013,776 ลบ.ม. ลดลง 26,911 ลบ.ม.
หรื อเท่ากับ 3%
- บริ ษัทมีกาลังการผลิตแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลเท่ากับ 840,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2563 บริ ษัทผลิตจริ ง 402,286 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลิตจริ ง 470,766 ลบ.ม. ลดลง 68,480 ลบ.ม.
หรื อเท่ากับ 15%
- ปี 2563 บริ ษัทใช้ นโยบายผลิตและขายสินค้ าที่ทาให้ ขาดทุนน้ อยที่สุด ทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุนลดลง
จากปี 2562 มาก
3. ในปี 2563 มีโครงการรายจ่ายลงทุน ดังนี ้
- โครงการผลิตแผ่นไม้ อดั OSB (Oriented Strand Board) กาลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริ ษัท วนชัย พาเนล
อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้ านบาท สามารถผลิตและจาหน่ายได้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
- โครงการลงทุนเพื่อการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิต
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้ อดั Shuttering Board กาลังการผลิต 60,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริ ษัท วนชัย พาเนล
อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการก่อสร้ าง
ในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินการผลิตและจาหน่ายได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564
- โครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล กาลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยบริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ย่ี อินดัสทรี่ ส์ จากัด
(บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการก่อสร้ างในปี 2562 และ
คาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กาลังการผลิต 2.552 MWp โดยบริ ษัท
วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ที่โรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนิ นการติดตังในปี
้
2562
และเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กาลังการผลิต 3.242 MWp โดยบริ ษัท
วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการ
ติดตังในปี
้ 2563 และเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
4. สาหรั บกลยุทธ์ การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในประเทศนัน้ บริ ษัทเปิ ดสาขาการจาหน่ายได้ รวม 20 สาขาในปี 2562
เป็ นไปตามเป้าหมาย แต่สาหรับการเปิ ดสาขาการจาหน่ายในปี 2563 ที่บริ ษัทมีเป้าหมายจะเปิ ดสาขาการจาหน่ายให้ ได้ ครบ
50 สาขานัน้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตังแต่
้ ต้นปี 2563 ที่มีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน ทาให้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องชะลอการเปิ ดสาขา โดย ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทเปิ ดสาขาการจาหน่ายได้ รวม
29 สาขา และสาหรับปี 2564 บริ ษัทจะพิจารณาเปิ ดสาขาการจาหน่ายตามที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดได้ อีก
6 สาขา รวมเป็ น 35 สาขา
6
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- ในเรื่ องนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน ในปี 2563 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
ที่ประชุมได้ มีข้อซักถาม และนายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
- นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอเรี ยนถามเรื่ องนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากร
อันเป็ นหนึง่ ตามแนวทาง ESG บริ ษัทฯ มีนโยบายการมอบสวัสดิการด้ านกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั พนักงานและ
ผู้บริ หารหรื อไม่
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั พนักงานและผู้บริ หาร
สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงานตามรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท งวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธัน วาคม 2563 ซึ่ง ผ่ านการตรวจสอบและลงนามรั บ รองโดยผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตของบริ ษัท ผ่ านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. งบดุลโดยสรุ ปของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 10,987 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 1,627 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 4,455 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 891 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,532 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 736 ล้ านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริ ษัทปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 3,724 ล้ านบาท ลดลง 275 ล้ านบาท,
ต้ นทุนขาย 3,089 ล้ านบาท ลดลง 392 ล้ านบาท, กาไรขันต้
้ น 635 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 117 ล้ านบาท และกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับปี 109 ล้ านบาท กาไรเพิ่มขึ ้น 141 ล้ านบาท
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น (รวมมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
47 ราย)
รวมจานวนหุ้นทังหมดในวาระนี
้
้ 1,482,321,804 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,292,504
0
29,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
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สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของบริ ษัท ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จากงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนจานวน 594,721,774.88 บาท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วและขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริ ษัท
มีความจาเป็ นต้ องรั กษากระแสเงินสดไว้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน และรองรั บผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,321,804
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
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้
ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนันกรรมการที
้
่ ต้อง
ออกตามวาระในครัง้ นี ้มี 5 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
1. นายสืบตระกูล
2. นายสุเทพ
3. นายสมประสงค์
4. นายสิทธิวฒ
ั น์
5. นายวิชยั

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

สุนทรธรรม
ชัยพัฒนวณิช
สหวัฒน์
สหวัฒน์
นิเวศน์ปฐมวัฒน์

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครั ง้ นีไ้ ด้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติที่ เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท

8
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เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารั บการพิ จารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นัน้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
การคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่าง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ได้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ นกรรมการที่ได้ นา
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
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 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
รายชื่อ
1. นายสืบตระกูล
2. นายสุเทพ
3. นายสมประสงค์
4. นายสิทธิวฒ
ั น์
5. นายวิชยั

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

สุนทรธรรม
ชัยพัฒนวณิช
สหวัฒน์
สหวัฒน์
นิเวศน์ปฐมวัฒน์

กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ชื่อกรรมการ
1. นายสืบตระกูล

สุนทรธรรม

2. นายสุเทพ

ชัยพัฒนวณิช

3. นายสมประสงค์

สหวัฒน์

เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
รองประธานกรรมการ 1,482,255,784
กรรมการอิสระ
ร้ อยละ 99.9955
กรรมการบริษัท
1,472,424,305
ร้ อยละ 99.3323
กรรมการบริษัท
1,472,424,305
ร้ อยละ 99.3323
ประเภทกรรมการ

ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
66,020
ร้ อยละ 0.0045
9,897,499
ร้ อยละ 0.6677
9,897,499
ร้ อยละ 0.6677

งดออกเสียง

บัตรเสีย

0

0

0

0

0

0
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ชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
1,472,424,305
ร้ อยละ 99.3323
1,482,255,904
ร้ อยละ 99.9956

ประเภทกรรมการ

4. นายสิทธิวฒ
ั น์

สหวัฒน์

กรรมการบริ ษัท

5. นายวิชยั

นิเวศน์ปฐมวัฒน์

กรรมการบริษัท

ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
9,897,499
ร้ อยละ 0.6677
65,900
ร้ อยละ 0.0044

งดออกเสียง

บัตรเสีย

0

0

0

0

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตังกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท
ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจานวนเงิน 3,000,000 บาท ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี หน้ าที่ 45 ในหัวข้ อ
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริ หาร ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้ อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการอิสระ ซึง่ รวมถึงกรรมการตรวจสอบด้ วย
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือนปี ละไม่เกิน
เงินรางวัลประจาปี ไม่เกิน

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,472,490,205
9,831,599
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.3367
คิดเป็ นร้ อยละ 0.6633

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 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
10
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2564 เนื่องจากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ได้ ทาการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ติดต่อกันหลายปี สามารถให้ คาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทมาโดยตลอด และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 885,000 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับงวดบัญชีปี 2564 ตามรายชื่อดังนี ้
1. นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 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 2564 เป็ นเงิน 885,000 บาท เท่ากับปี 2563
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเรื่ อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี 2564
เป็ นจานวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อยจานวน 8 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 2,684,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี
และมีค่าบริ การอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในส่วนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท
เป็ นจานวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 4,177,000 บาท
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,321,804
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
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สรุ ปว่าที่ ประชุม มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้ นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
นายนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และได้ รับค่าสอบบัญชีรวม 885,000 บาท ตามที่เสนอ
และรับทราบเรื่ องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 308,000 บาท
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อยจานวน 8 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 2,684,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี และมีค่าบริ การอื่น
คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในส่วนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 300,000 บาท
รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 4,177,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,790,865,001 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย
ของบริ ษัทจานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4
เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท ได้ แ จ้ ง ต่อที่ ประชุมว่า ตามมติ ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่ง ได้ ป ระชุมเมื่อวันที่ 17
มิถนุ ายน 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมมาใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 168,230,604 หุ้น
และมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ยงั ไม่ได้ นาออกจาหน่าย
จานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริ ษัทจะดาเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่าย ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดังกล่าวและ
อนุมตั ิให้ 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 1,735,237,480 บาท (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ านสองแสนสามหมื่น
เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น

1,735,237,480 หุ้น (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ านสองแสนสามหมืน่
เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,735,237,480 หุ้น (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ านสองแสนสามหมืน่
เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- -”
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เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 55,627,521 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,790,865,001 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้
จดทะเบียนไว้ แล้ ว แต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,321,804
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 ปว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,790,865,001 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว
แต่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ที่ประชุมได้ มีข้อซักถาม และนายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
- นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอเรี ยนถามถึงการเพิ่มทุนครัง้ ที่แล้ ว ซึง่ ไม่ได้
ตามที่คาดหมาย บริ ษัทมีแผนการอันใกล้ ที่จะต้ องเพิ่มทุนอีกหรื อไม่
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- ในระยะเวลานี ้บริ ษัทไม่มีแผนในการเพิ่มทุน เนื่องจากบริ ษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
- นายโชติ เหรี ยญกิตติวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
- อยากทราบทิศทางผลการดาเนินงาน ต้ องขอชื่นชมผู้บริ หารและบริ ษัทที่สามารถมีผลประกอบการไตรมาสแรก
ที่ออกมามีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นดีมาก แต่อยากทราบว่าทาไมบริ ษัทสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ ้น
ได้ น้อยมาก 2-5% ในขณะที่ของบริ ษัทในอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดหลักทรั พย์สามารถปรับราคาขายขึ ้นได้
เกือบถึง 20%
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- จากที่บริ ษัทสามารถปรับราคาขายเฉลี่ย ผลิตภัณฑ์ แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล ในไดรมาสที่ 1 ปี 2564
เพิ่มขึ ้นได้ เฉลี่ย 2% และ 5% ตามลาดับ เป็ นราคาขายเฉลี่ยเมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จะเพิ่มขึ ้นประมาณ 13% ทังสองผลิ
้
ตภัณฑ์ ทังนี
้ เ้ นื่องจากในระหว่างปี 2563
ตลาดมีการแข่งขันสูง เนื่องจากสถานการณ์ โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทาให้ มีราคาขายเฉลี่ยลดลงในปี 2563
และเมื่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตลาดต่างประเทศเริ่ มคลี่คลาย ทาให้ ตงแต่
ั ้ ต้นปี 2564
มีความต้ องการผลิตภัณฑ์ในตลาดเพิ่มขึ ้น ราคาขายจึงสามารถปรับตัวได้ เพิ่มขึ ้น
13
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- แนวโน้ มความต้ องการผลิตภัณฑ์ จากไม้ มีมากขึน้ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ อยากทราบว่าจะเป็ นผลดีกับ
บริ ษัทหรื อไม่ แล้ วจะทาให้ ราคาขายสินค้ าของบริ ษัทปรับเพิ่มได้ หรื อไม่ครับ
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- เมื่อความต้ องการผลิตภัณฑ์จากไม้ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาด
ให้ ความต้ องการผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น ราคาขายจึงสามารถปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้
ปิ ดประชุมเวลา 11.24 น.
ลงชื่อ

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานที่ประชุม
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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
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

2548 - 2 ก.ค. 2563
2537 - 2548
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:

:
:
:
:
:

นายสมภพ สหวัฒน์
70 ปี
ไทย
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
1 พฤศจิกายน 2537
27 ปี 6 เดือน
ไม่มี
Diploma สาขาเครื่ องกล, Fachhochschule Dortmund ประเทศเยอรมนี
หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการ
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท พีวี วู้ด จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊ อฟ คอมปานีส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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

22

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565

บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)

23

ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
(รวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่ง
จนครบวาระนี ้)
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:
:
:

พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ
78 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
19 เมษายน 2548
20 ปี

:
:
:

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - ปั จจุบนั

:

ไม่มี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556, ACP/2556, DAP/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการอิสระ

2555 - ปั จจุบนั

:

2548 - ปั จจุบนั
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:

:

รองประธานกรรมการ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท

:
:
:
:

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัท
(รวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่ง
จนครบวาระนี ้)
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 - ปั จจุบนั

:
:

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
68 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
12 ธันวาคม 2551
16 ปี 5 เดือน

:
:
:
:

ไม่มี
ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ , Tufts University, USA.
หลักสูตร CGI/2558, DAP/2548, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการอิสระ

:

2556 - ปั จจุบนั

:

2552 - ปั จจุบนั

:

2552 - ปั จจุบนั

:

2551 - ปั จจุบนั

:

การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:

กรรมการอิสระ
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บริ ษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 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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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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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 - ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

2534 - 2 ก.ค. 2563
2538 - 2548
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:

:
:
:
:

นางสาวยุพาพร บุญเกตุ
68 ปี
ไทย
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร
4 มกราคม 2538
27 ปี 4 เดือน
36,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
โรงเรี ยนเมธีชณ
ุ หะวัณณ์วิทยาลัย
หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
รองประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊ อฟ คอมปานีส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 9/10 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
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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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
2564 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

2548 - 2 ก.ค. 2563
2545 - ปั จจุบนั
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:

:
:
:
:
:
:

นางสาวภัทรา สหวัฒน์
48 ปี
ไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร
24 เมษายน 2545
20 ปี
36,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
MSA. Multinational Commerce, Boston University, USA.
หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท พีวี วู้ด จากัด
กรรมการ บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊ อฟ คอมปานีส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 9/10 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
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายสมภพ
สหวัฒน์
2. พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ
3. นายไกรทิพย์
ไกรฤกษ์
4. นางสาวยุพาพร
บุญเกตุ
5. นางสาวภัทรา
สหวัฒน์

จานวนหุ้น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
36,000,000
36,000,000

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
2.075
2.075

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
บริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ

จานวน

ประเภทกรรมการ

สหวัฒน์

ไม่มี

-

2. พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ

2 แห่ง

3. นายไกรทิพย์

ไกรฤกษ์

4. นางสาวยุพาพร
5. นางสาวภัทรา

1. นายสมภพ
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ง
บริ ษัท/กิจการ
ในบริ ษัท/กิจการที่
อื่น (ที่ไม่ใช่
แข่งขันหรื อ
บริ ษัทจด
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ทะเบียน)
ของเครื อ VNG
ไม่มี

ไม่มี

- รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. มิลล์คอน สตีล
- ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง

- กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
- ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ ปอเรชัน่
- กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สมิติเวช

1 แห่ง

ไม่มี

บุญเกตุ

ไม่มี

-

2 แห่ง

ไม่มี

สหวัฒน์

ไม่มี

-

2 แห่ง

ไม่มี
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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 ยการทารายการที่เกี่ย 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) กับนิติบุคคล 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 ้น เพื่ อดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตังกรรมการด้
้
วย
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ ยวข้ 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 กรรมการอิสระของบริ 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
พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
เป็ นญาติ สนิ ท กับ ผู้ บริ ห าร/ผู้ ถือ หุ้ น ราย
ใหญ่ /ของบริษัท/บริษัทย่ อย
ก า ร ม ีค ว า ม ส ัม พ ัน ธ์ ใ น ล ัก ษ ณ ะ
ดัง ต่ อ ไ ป นี ก้ ับ บ ริ ษ ั ท /บ ริ ษ ั ท ใ ห ญ่ /
บริ ษั ท ย่ อ ย/บริ ษั ท ร่ วมหรื อ นิ ติ บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบันหรื อในช่ วง
2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม ใ น ก า ร
บริ ห ารงาน พนัก งาน ลู ก จ้ าง หรื อ ที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบ
บัญชีหรื อที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ (เช่น การซือ้ /
ขายวัต ถุดิบ /สินค้ า /บริ ก าร/การให้ ก้ ูยื ม
เงินหรื อการกู้ยืมเงิน)
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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
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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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565

บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)

31

32

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

ประวัตกิ รรมการผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ที่อยู่

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
80 ปี
ไทย
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
1 พฤศจิกายน 2537
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

ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้
ที่อยู่

นายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์
62 ปี
ไทย
กรรมการผู้จดั การ
1 พฤศจิกายน 2537
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพ ฯ 10800
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. 13) ปี 2554, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP/2547),
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (ร้ อยละ)
ร้ อยละ 2.075 ของทุนชาระแล้ ว
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ส่วนได้ เสียพิเศษในวาระการประชุม
ไม่มี
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สถานที่

ห้ องประชุม บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์

02 585 4900-3, 02 913 2180-9

โทรสาร

02 587 9556, 02 587 0516
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที.่ …………………………………………………
วันที่ ……… เดือน ...……………… พ.ศ. ……………
(1) ข้ าพเจ้ า……………………….……………………………………………สัญชาติ……………………….……………..
อยูบ่ ้ านเลขที่………………………ถนน……………………………………………ตาบล/แขวง………….……………………....
อาเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์ ….………………………….……
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม....……………..…………………หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……..……………………เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ…………………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………………….เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………………….…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………………………….เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
อายุ 80 ปี ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
หรื อ
(2) นายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ อายุ 62 ปี ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 41 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบางกรูด อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หรื อ
(3) ………….……………………….……………....อายุ………ปี
อยูบ่ ้ านเลขที.่ .……….…ถนน……………………………ตาบล/แขวง..…………………..…………………
อาเภอ/เขต……………………..………….....จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย์…………………..
อีเมล (e-mail)*…….……..……………..…………โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP)*……………..…….……
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
ข้ าพเจ้ าซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (e-mail) ที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี ้
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบฉันทะ
(................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. กรุ ณากรอกข้ อมูลทัง้ หมดให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริ ษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้ แก่ทา่ นเพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(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) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
อายุ 80 ปี ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
หรื อ
(2) นายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ อายุ 62 ปี ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 41 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบางกรูด อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หรื อ
(3) ………….……………………….……………..…อายุ ………. ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ …….…………ถนน………………………….ตาบล/แขวง……..……………………….........
อาเภอ/เขต……………………..…………................จังหวัด……………….......รหัสไปรษณีย์……………..
อีเมล (e-mail)*…….……..……………..…………โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP)*……………….….………
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
ข้ าพเจ้ าซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (e-mail) ที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี ้ (ยกเว้ น
ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) เพื่อเข้ า
ระบบลงคะแนนเสียงอีก)
หมายเหตุ กรุณากรอกข้ อมูลทังหมดให้
้
ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริ ษัทจะไม่สามารถจัดส่ง
ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้ แก่ท่านเพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
(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 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2564 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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 4 รับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 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 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 นายสมภพ สหวัฒน์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวยุพาพร บุญเกตุ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวภัทรา สหวัฒน์
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 2565
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565
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วาระที่ 8 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
(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 ไ ขเปลี่ย 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
(................................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน 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
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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) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม อายุ 80 ปี
ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
หรื อ
(2) นายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ อายุ 62 ปี
ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ
อยูบ่ ้ านเลขที่ 41 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบางกรูด อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หรื อ
(3) ………….……………………….……………..…อายุ ……....ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ….………………ถนน…………………………….ตาบล/แขวง……..……………………......
อาเภอ/เขต…………………….……….........จังหวัด………………..รหัสไปรษณีย์………………….……….
อีเมล (e-mail)*…….……..……………..…………โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP)*……………….….………
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ยินยอมให้ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (e-mail) ที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี ้ (ยกเว้ น
กรณี การมอบฉันทะมีการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ มาแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับชื่ อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้
(Password) เพื่อเข้ าระบบลงคะแนนเสียงอีก)
(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
หมายเหตุ กรุ ณากรอกข้ อมูลทังหมดให้
้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์ โทรศัพท์มือถื อ (*) มิเช่นนัน้ บริ ษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้
(Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้ แก่ทา่ นเพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้ าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2564 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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

วาระที่ 4 รับทราบเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 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

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

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

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

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายสมภพ สหวัฒน์
เห็นด้ วย.........................เสียง

ชื่อกรรมการ พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ
เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
ชื่อกรรมการ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

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

เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
ชื่อกรรมการ นางสาวยุพาพร บุญเกตุ

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

เห็นด้ วย.........................เสียง
ไม่เห็นด้ วย.........................เสียง
ชื่อกรรมการ นางสาวภัทรา สหวัฒน์

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
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
(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 8 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 ในหนังสื อมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที่ ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ 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 าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่ง แยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน 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.........................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

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

งดออกเสียง.........................เสียง
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอื หุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้ าประชุม (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
การส่ งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถอื หุ้น และวิธีการมอบฉันทะ
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง
และการถามคาถามระหว่ างการประชุม รวมถึงแบบฟอร์ มลงทะเบียน
ด้ วยบริ ษัทได้ กาหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันพุธที่
27 เมษายน 2565 บริ ษัทจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้ าลงทะเบียนล่วงหน้ า เพื่อร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท ดิจิทัล แอคเซส
แพลตฟอร์ ม จากัด (DAP) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้ให้ บริ การระบบ DAP e-Shareholder
Meeting จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ดาเนินการได้ ตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอื หุ้นที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นประชุมด้ วยตนเอง
 บัต รประจ าตัว ประชาชนของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ หรื อ ส าเนาบัต รที่ ส่ ว นราชการออกให้ เช่ น บัต ร
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นเอกสารประกอบด้ วย
1.2 ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. นิติบุคคล
2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
 สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปั จจุบัน ของผู้ถือหุ้น ออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) ที่มาด้ วย
ตนเอง และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลที่มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) ที่สว่ นราชการออกให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2 ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว
 สาเนาหนัง สือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปั จจุบัน ของผู้ถือหุ้น ออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) ที่สว่ นราชการออกให้ ซึ่งเป็ นผู้มอบ
ฉันทะพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
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3. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนในต่ างประเทศ และแต่ งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ ใช้
เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คลตามข้ อ 2. โดยสามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบ ค. แบบใด
แบบหนึง่ ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีก ารรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีก าร
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลนัน้ (แล้ วแต่กรณี) รับรองความถูกต้ องของคาแปล
*********************************************************************************************************************************************************************************

การส่ งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถอื หุ้น
1. ผู้ถอื หุ้นประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ โดยใช้ บตั รประจาตัวประชาชนเป็ นเอกสารยืนยันตัวตน
 ผู้ถื อหุ้นสามารถลงทะเบี ยน (e-register) ล่วงหน้ า เพื่ อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ ตังแต่
้ วนั ที่ 11 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่ง
เป็ นวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ บตั รประจาตัวประชาชนตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุลงทะเบียนได้ ที่
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=T7PY6q4ISLC0r55sdl3Op%2bGrcTdK4AXskSTM
xHCowRSOtQW4huV5lA%3d%3d
หรื อ สแกน QR Code นี ้

 ภายหลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้นยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการพิจารณา
ข้ อมูลของผู้ถือหุ้นและยืนยัน โดยระบบจะแจ้ งผลการยืนยันตัวตน เพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผ่านทางอีเมล (e-mail) ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงทะเบียนไว้
1.2 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โดยใช้ เอกสารอื่น (ไม่ใช่บตั รประจาตัวประชาชน) ที่ส่วนราชการ
ออกให้ เป็ นเอกสารยืนยันตัวตน หรื อผู้แทนนิติบคุ คลเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ต้ องดาเนินการดังนี ้
 กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะลงทะเบียน (e-register) เพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้ เอกสารอื่นที่สว่ นราชการออกให้ นอกเหนือจาก
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อกรณีผ้ แู ทนนิติบคุ คลเข้ าร่วมประชุมเอง กรุณาส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียน ตามเอกสาร
ที่แนบท้ าย สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8 พร้ อมเอกสารอื่นที่แสดงตัวตน ปรากฏในหัวข้ อ “เอกสารหรื อหลักฐานที่ต้อง
แสดงเพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม” ข้ อ 1.1 หรื อ 2.1 (แล้ วแต่กรณี) มาให้ บริ ษัทผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
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ไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรื อ
อีเมล
: aruck@vanachai.com
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่บริ ษัทได้ รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า
วันที่ 20 เมษายน 2565
 ภายหลังจากที่บริ ษัทตรวจสอบความถูกต้ องของแบบฟอร์ มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตัวตนแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งชื่อ
เข้ าใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้ แจ้ งแก่บริ ษัทในแบบฟอร์ มลงทะเบียน
 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ที่หมายเลข 02 585 4900-3 หรื อ 02 913 2180-9
ช่วงเวลาทาการ 09.00 - 16.30 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 11 เมษายน 2565 เป็ นต้ นไป (ยกเว้ นวันเสาร์ - อาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
2. ผู้ถอื หุ้นประสงค์ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท คื อ นายสืบ ตระกู ล สุน ทรธรรม เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยกา
เครื่ องหมายหน้ าช่องกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุม
ทังนี
้ ้การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ขอให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เท่ านัน้ โดยบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมแนบมา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม สาหรั บรายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
 กรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้
ผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
ไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรื อ
อีเมล
: aruck@vanachai.com
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่บริ ษัทได้ รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า
วันที่ 20 เมษายน 2565
3. ผู้ถอื หุ้นประสงค์ มอบฉันทะให้ บุคคลอื่น (ไม่ ใช่ กรรมการอิสระ)
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้น
และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถกรอกข้ อมูล ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน หรื อ แบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนด
รายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากาหนดไว้ ซึง่ บริ ษัทจัดเตรี ยม
แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
 กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อมูล และลงนามผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมเอกสาร
แสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ ผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
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ไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรื อ
อีเมล
: aruck@vanachai.com
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่บริ ษัทได้ รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า
วันที่ 20 เมษายน 2565
 ภายหลังจากที่บริ ษัทตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารมอบฉันทะแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งชื่อเข้ าใช้ งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder
Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้ แจ้ งแก่บริ ษัทในหนังสือมอบฉันทะ
 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในแต่
ละวาระมาเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะบันทึกการลงคะแนนในระบบ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับชื่อเข้ าใช้ งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้ าระบบลงคะแนนเสียงอีก โดยบริ ษัทจะส่ง Link การประชุมให้ กบั ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้
สามารถเข้ าร่วมการประชุม โดยหากประสงค์จะถามคาถาม ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องพิมพ์ข้อความคาถามเพื่อจัดคิว
ผู้จะถาม โดยเลือกปุ่ ม Chat ของระบบ Webex เพื่อพิมพ์และส่งคาถามให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัททราบ
อนึง่ เนื่องจากการลงทะเบียนเข้ าประชุมในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้ หนึ่ง e-mail address ในการลงทะเบียน
ต่อผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านัน้ หากผู้เข้ าประชุมเป็ นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้ วย หรื อ ผู้เข้ าประชุมที่รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรี ยม e-mail address ตามจานวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
*********************************************************************************************************************************************************************************

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนแล้ ว สามารถล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ ใน
วันที่ 27 เมษายน 2565 ตังแต่
้ เวลา 8.00 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยการกดเลือก “เข้ าสู่ระบบ” ด้ วยชื่อเข้ าใช้ งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้ อมด้ วย รหัส OTP ที่ได้ รับ ที่
https://portal.eservice.set.or.th
หรื อ สแกน QR Code นี ้

2. เมื่อเข้ าสูร่ ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ ม “เข้ าร่ วมประชุม” เพื่อเข้ าสูก่ ารประชุมผ่าน
โปรแกรม Webex และรับชมการถ่ายทอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
3. การเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นกรุณาใช้ อปุ กรณ์ และ/หรื อ โปรแกรมดังต่อไปนี ้ ในการใช้ งานระบบ
 ความเร็ วของอินเทอร์ เน็ตที่แนะนาควรไม่ต่ากว่า 10 Mbps
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) / อุปกรณ์แท็บเล็ต ที่มีกล้ องถ่ายรู ป ระบบปฏิบตั ิ Android รองรับ Android 8 ขึ ้นไป
หรื อระบบปฏิบตั ิการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ ้นไป
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ / คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค ผ่าน Web Browser ได้ แก่ ระบบปฏิบตั ิการ Windows รองรับ Windows 10
ขึ ้นไป หรื อ Mac รองรับ OS X 10.12 ขึ ้นไป โดยอินเทอร์ เน็ตเบราวเซอร์ (Web Brower) ที่รองรับ ได้ แก่ Google Chrome
(version 88 ขึ ้นไป), Safari หรื อ Internet Explorer
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การออกเสียงลงคะแนน
1. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้ องกลับมาที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ที่ได้ Log - in ไว้ ก่อนหน้ านี ้ โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิ ดหน้ าลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อเลือกปุ่ ม “ลงคะแนน”
หลังจากนันหน้
้ าจอจะปรากฏหน้ าลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องเลือกปุ่ มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กาหนด
คือ 1 นาที และเลือกปุ่ ม “ยืนยัน” จะจบขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงในวาระนัน้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ ลงคะแนนเสียงภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ในวาระที่เสนอพิจารณานัน้
ทังนี
้ ้ หากกาหนดเวลาลงคะแนนในวาระนันๆ
้ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ ลงไว้ ได้ ภายใน
เวลาที่กาหนด
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะได้ ทกุ ประการ ตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้ นแต่กรณี ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน
หนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นกาหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบ
ฉันทะจะไม่ได้ รับชื่อเข้ าใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log - in) เข้ าสูร่ ะบบ
DAP e-Shareholder Meeting ในการลงคะแนนเสียง
*********************************************************************************************************************************************************************************

วิธีการนับคะแนนเสียง
1. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” โดย
ในวาระปกติใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับ
เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” และ ”ไม่เห็นด้ วย” สาหรั บ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ”งดออกเสียง” จะไม่นามาคิดเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็ จสิ ้นในแต่ละวาระ บริ ษัทจะประกาศและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ
ว่าคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงมีเท่าไร โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
*********************************************************************************************************************************************************************************

การส่ งคาถาม
กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการถามคาถามระหว่างประชุม ในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ผู้ถือหุ้นจะต้ องกลับมาที่ระบบ DAP eShareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ ก่อนหน้ านี ้ และเลือกปุ่ ม “ส่งคาถาม” เพื่อพิมพ์คาถามไว้ เบื ้องต้ น และกดปุ่ ม “ยืนยัน”
เพื่อส่งคาถามเข้ าคิวถามในระบบ
โดยคาถามที่จะอนุญาตให้ ถามในวาระได้ จะต้ องเกี่ยวข้ องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นทังหมด
้
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 บริ ษัทไม่มีการจัดห้ องประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นแบบเข้ านัง่ ฟั งในห้ องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อโควิด-19 ในวัน
พุธที่ 27 เมษายน 2565 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นความจานงเข้ าร่ วมประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แทนเท่านัน้
 บริ ษั ท ได้ จัด เตรี ย มความพร้ อมด้ า นบุค ลากร และระบบเทคโนโลยี ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยอย่ า ง
เพียงพอ เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ เกิดความ
รวดเร็ ว ทังนี
้ ้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาขันตอนในการลงทะเบี
้
ยน และควรลงทะเบียนในระบบ DAP e-Shareholder
Meeting ล่วงหน้ า ก่อนถึงวันประชุม
 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม
การลงคะแนน และการถามคาถามในที่ประชุมได้ ที่ “คู่มือการใช้ งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10 หรื อที่ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
หรื อสแกน QR Code นี ้

กรณีมีข้อสงสัยหรื อปั ญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้ า หรื อการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์ โทรศัพท์ 02 585 4900-3 หรื อ 02 913 2180-9
อีเมล : aruck@vanachai.com

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ ) โดยใช้บริ การระบบ DAP e-Shareholder Meeting
บริ ษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ื อหุ้นเพือ่ เป็ นการปฏิ บตั ิ หน้าที ่ตามที ่กฎหมายกาหนด และ
เพื ่อประโยชน์ ในการให้บริ การแก่ ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
กรุณากรอกเอกสารนี ้ เฉพาะกรณี
1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง โดยใช้ เอกสารอื่นที่สว่ นราชการออกให้ เป็ นเอกสารแสดงตัวตน หรื อ
2. ผู้แทนนิติบคุ คลเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ชื่อผู้ถือหุ้น..................................................................................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบคุ คล...................................................................สัญชาติ.......................
เป็ นผู้ถือหุ้น / ผู้แทนผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น จานวน ..........................................................หุ้น
ข้ อมูลสถานะผู้เข้ าร่วมประชุม
 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง โดยใช้ เอกสารอื่น (ไม่ใช่บตั รประจาตัวประชาชน) ที่สว่ นราชการออกให้
เป็ นเอกสารแสดงตัวตน
อีเมล (e-mail)* ………………………………………เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP)*………………………........
 ผู้แทนนิติบคุ คลเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ชื่อผู้แทน ……………………………………..สัญชาติ.................เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................
อีเมล (e-mail)* ………………………………………เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP)*………………………........
โดยสถานะผู้เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทังสองกรณี
้
จะต้ องส่งเอกสารแสดงตัวตนให้ บริ ษัทตรวจสอบเพื่อลงทะเบียนในระบบ DAP
e-Shareholder Meeting แทนให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยส่งทางไปรษณีย์ หรื อ อีเมล (e-mail) ตามทีบ่ ริ ษัทแจ้ งในหัวข้ อ “การส่งเอกสาร
และลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น”
ลงชื่อ.......................................................ผู้ถือหุ้น / ผู้แทนนิติบคุ คล
(
)
หมายเหตุ กรุณากรอกข้ อมูลทังหมดให้
้
ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริ ษัท
จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้ แก่ท่านเพื่อใช้ ในการล็อกอิน
(Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 9
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บุคคลธรรมดา

ประชุมด้ วยตนเอง

ใช้ บตั รประจาตัว
ประชาชน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 11 เมษายน 2565

นิติบคุ คล

มอบฉันทะ

ผู้แทนประชุมด้ วยตนเอง

มอบฉันทะ

ใช้ เอกสารราชการอื่น

ส่งเอกสารมายังบริษัท ที่เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์
(ไม่ควรช้ ากว่าวันที่ 20 เมษายน 2565) หรือทาง
อีเมล: aruck@vanachai.com
บริษัทตรวจสอบข้ อมูลยืนยันตัวตน
จัดส่ง Username และ Password ไปยังอีเมลที่
ลงทะเบียน / แจ้ งไว้ กบั บริษัท
วันประชุมเปิ ดระบบเข้ าสูก่ ารประชุม
ตังแต่
้ เวลา 8.00 น.
ประธานเปิ ดประชุม เวลา 10.00 น.
เลขานุการบริษัทเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
ผู้ถือหุ้นสอบถาม
ลงคะแนนตามวาระ
(ผู้ถือหุ้นเข้ าระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อ
ลงคะแนน)
เลขานุการบริษัทกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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 ความเร็ วของอินเทอร์ เน็ตที่แนะนาควรไม่ต่ากว่า 10 Mbp
61
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) / อุปกรณ์แท็บเล็ต ที่มีกล
ที่สIOS
ง่ มาด้รองรั
วยลบาดัIOS
บที่ 10.0
9 ขึ ้นไป
หรื อระบบปฏิบตั สิิกง่ าร
ั ้ ะ / คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค ผ่าน Web Br
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
ขึ ้นไป หรื อ Mac รองรับ OS X 10.12 ขึ ้นไป โดยอินเทอร์ เน็ตเ
(version 88 ขึ ้นไป), Safari หรื อ Internet Explorer
ผู้ถือหุ้น

บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บุคคลธรรมดา

นิติบคุ คล

คู่มือการใชง้ าน
ระบบการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ ผา่ นสอื่ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
ประชุมด้ วยตนเอง

ใช้ บตั รประจาตัว
ประชาชน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 11 เมษายน 2565

มอบฉันทะ

ผู้แทนประชุมด้ วยตนเอง

มอบฉันทะ

ใช้ เอกสารราชการอื่น

ส่งเอกสารมายังบริษัท ที่เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์
(ไม่ควรช้ ากว่าวันที่ 20 เมษายน 2565) หรือทาง
อีเมล: aruck@vanachai.com

DAP e-Shareholder Meeting
บริษัทตรวจสอบข้ อมูลยืนยันตัวตน
จัดส่ง Username และ Password ไปยังอีเมลที่
ลงทะเบียน / แจ้ งไว้ กบั บริษัท
วันประชุมเปิ ดระบบเข้ าสูก่ ารประชุม
ตังแต่
้ เวลา 8.00 น.
ประธานเปิ ดประชุม เวลา 10.00 น.
เลขานุการบริษัทเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ลงคะแนนตามวาระ
(ผู้ถือหุ้นเข้ าระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อ
บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด (DAP)
ลงคะแนน)

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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สารบัญ
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1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)
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1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม

PC Computer

Notebook

Tablet

Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

Google Chrome (แนะนา)

Safari

Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สาหรับการลงทะเบียน
บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

หรือ
บัตรประจาตัวประชาชน

หรือ
หนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองนิติบุคคล

บัตรประจาตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง

3
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เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

เตรียมพร้อม
1
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิระบบการประ
กส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

1

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสาหรับผู้ถือหุ้น

1

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder
ลงทะเบี
Meeting (e-Registration)
ยนด้วย
เข้าประชุมด้วยตนเอง

เข้าประชุมด้วยตนเอง

คล คคลธรรมดาไทย
บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคบุ

บุค

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

มอบฉันทะให้กรรมกา

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข) สามารถลงทะเบียนได้
*โดยส่
กรณี
งเอกสารไปยังบริษัทม
(ช่องทางที
อบฉั
่ 2)
นทะให้ผู้อื่น (ข)

2

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ลงทะเบียนโดย

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบี
ผูย้ถ
นเข้าประชุ
ือ
ม ตามที
หุ่ร้น
ะบุในหนั
ส่
งสือ งเอกสา
เชิญประชุมผู้ถือห
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้เจ้
กับผู้ถือา
หุ้น โดยระบบจะแจ้
หน้งา
ผลการ
ที่บริษัทจ
ยน พร้อม
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ ต่อลงทะเบี
ไป

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร
*/ ช่อกรุ
งทางการนาส่
ณ
งเอกสาราศึ
ตามที่ระบุก
ในหนังษารายละเอี
สือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ยด

กรณีมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะ

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉั
สาหรั
นทะได้ บผู้ถือหุ้นที่ไม่สะด
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้กรุ
ในหนังสือเชิณ
ญประชุมผูาศึ
้ถือหุ้น กษารายละเอีย

4
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2

ขั้นตอนการลงทะเบี
ขั้นตอนการลงท
2 ยนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิ
เข้
งค์กา
ารลงทะเบี
สู่ร
ยนทีะบบเพื
่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม่อ
ผู้ถือลงทะเบี
หุ้น
ยนได้จา
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่
1.
”
กดเลือก “ลงทะเบียนให

2.

ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื
2.่อนไขการเข้าประชุมผู
ผู้ถือหุ้ถ
้นผ่านระบบ
ือหุ
DAP้น
e-Shareholder
ยอมรั
Meetingบข้อตกล
โดยทาเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”
โดยทาเครื่องหมาย 
5
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2

ขั้นตอนการลงทะเบี
ยนผ่านระบบ (e-Registration)
2

ขั้นต

2.12.1
เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัเข้
ตรประจาตัา
วประชาชน
ประชุมด้วยตน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่

1

ขั
่
บุคคลต่า้น
งประเทศ / ตอนที
นิติบุคคล

2

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน เลือกรูปแบบการลงท

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย

บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน
ระบุประเภทผู
้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3
▪ ชื่อ-นามสกุล
▪ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
/ หมายเลขหลั
บัตร ผู้ถือหุ้น
กรอกข้
อ
มูงล
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (สาหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขัาการจั
้น
่
ระบบจะท
ดส่งตอนที
รหัสผ่านแบบครัง้ เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศั
พท์ผ่
มือถือและอี
เมลทีน
่ระบุไว้ตอนต้น
กรอกรหั
ส
า

4

(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนาส่ง
แบบครั
้งเดียว (OTP
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)

2

ขั้นตอนการลงทะเบี
ยนผ่านระบบ (e-Registration)
2

ขั้นตอ

2.12.1
เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา เข้
ถือบัตรประจ
า
าตัวประชุ
ประชาชน
มด้วยตนเอ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ถ่ายภาพตนเอง

ผู้ถือหุ้นทาการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจาตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบีตรวจสอบข้
ยน
อมูลการล
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์และข้อมูลการถือหลักท

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565

บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ
(e-Registration)
2

ข

2.2 2.2
เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคเข้
คลที่ไม่มีบัตรประชาชน
าประชุ
หรือ นิติบุคคล
มด้วย

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอน

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
เลือกรูปแบบกา
บุคคลธรรมดาไทย

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

้นนิตอน
บุคคลต่างประเทศ ขั
/
ติบุคคล
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ระบุประเภทผู้ถ
บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
นิติบุคคล
ประชาชน
▪ ชืขั
่อนิติบุคคล้น
(ชื่อองค์กร)ตอน
▪ เลขจดทะเบี
ยนนิมู
ติบุคคล ลส่ว
▪ กรอกข้
ชื่อ-นามสกุล
อ
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว ▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร
/ บัตรข้าราชการ
ประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด
▪ อีเมล (สาหรับเป็น username ใน
▪ อีเมล (สาหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)
การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ระบบจะทาการจัดส่งรหัสผ่ขั
านแบบครั้น
ง้ เดียว (OTP)ตอน
ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
กรอกรหั
สผ่า น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนาส่งรหัส
แบบครั
้งเดียว
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอน

ถ่ายภาพตนเอง /
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
ผู้ถือหุ้นทาการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
ถ่
า
ยภาพตนเอ
หนังสือเชิญประชุม
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือ
แนบเอกสารที
่เ
เชิญประชุม

้นตอน
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักขั
ทรัพย์ หากตรวจสอบแล้
วข้อมูล
ตรวจสอบข้
อม
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
และข้อมูลการถ

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)

2

ขั้นตอนการลงทะเบี2
ยนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นต

2.32.3
มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)มอบฉันทะ – แบบ ก

ขั้นตอนที่ 1

ขั้น
่ 1
มอบฉัตอนที
นทะ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน เลือกรูปแบบการลงท
ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นมอบฉั
ตอนที
่ 2
นทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
ระบุประเภทการมอบ

ขั้นตอนที่ 3
▪ ชื่อ-นามสกุล
▪ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน /อ
หมายเลขหลั
งบัตล
ร
กรอกข้
มู
ส่วนบุค
▪
วั
น
เดื
อ
น
ปี
เกิ
ด
(กรุ
ณ
าระบุ
ป
ี
เป็
น
พ.ศ.)
ของผู้มอบฉันทะ
▪ อีเมล
และกรอกรหัสผ่าน
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
แบบครั้งเดียว (OTP
ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”
▪

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / อ
ที่อยู่ มูลส่วนบุค
กรอกข้
▪ อีเมล
ของผู
้รับมอบฉันทะ
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ขัอ้น
่ 5
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถื
ครองหลักตอนที
ทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนตรวจสอบข้
อมูลการ
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และข้อมูลการถือหลัก

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่านระบบจะส่
(Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ งอีเมลพร้อ
เมื
่อ
้ร
าสู่รับ
ะบบการประชุ
มอบฉั
มอีกครั้ง
นทะเข
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้
องทาการเปลี
่ยนรหัผู
สผ่าน และเข้
9
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่
านระบบ (e-Registration)
2

ขั้น

2.42.4
มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ) มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

–

แบบ

ขั
ตอนท
มอบฉั้น
นทะ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เลือกรูปแบบการล

ขัมอบฉั
้น
นทะแบบตอนท
ข (กรรมการอิสระ)
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
ระบุประเภทการม
▪ ชื่อ-นามสกุล
ขั้นตอนท
▪ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
อมูลส่วน
▪กรอกข้
วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ของผู
อีเมล
้มอบฉันทะ
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
และกรอกรหัสผ่า
ผูแบบครั
้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็้ง
กทรอนิเดี
กส์จากผู้จัดประชุ
ม ว (O
ย
โดยทาเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง ขั
1 ท่าน ที่ต้น
้องการมอบฉั
นทะ
ตอนท

ระบุชื่อกรรมการอ

ผู้ถือหุ้นน
(มอบฉันทะ)
กดลงคะแนนเสียง
ขั
ตอนท

ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
ลงคะแนนเสียงล่ว
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง
ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดาเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตอนท
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือขั
ครองหลัก้น
ทรัพย์ หากตรวจสอบแล้
วข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ตรวจสอบข้
อมูลก
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
และข้อมูลการถือห
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียระบบจะส่
นมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียง
นมอบฉั
อี
นทะเรียเ
บร้อมลแจ
ยแล้ว
ทั
นี
ผู
้ถือ
หุ
้น
จะไม
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถื
อว่ามี้ง
การมอบฉั
นทะให้้ กรรมการอิ
สระและลงคะแนนล่
วงหน้
าในระบบเรี
ยบร้อยแล้
ว
10
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)

ขั้นตอนการเข้
าร่วมประชุ
าร่วมประชุ
ม ขัม้นตอนการเข้าร่วมประช
3
3 3ขั้นตอนการเข้
3 ข

หุ้นเข้DAP
าสู่ระบบ
DAP e-Shareholder
ผู้ถือหุ้นเข้ผูาสู้ถ่รือะบบ
e-Shareholder
Meeting Meeting
/p
se
tps:้น
//photตอนที
rtpasl.:e//speorvrticael.e.sseetr.voir่ c.te1
h.set.or.thเพื่อเข้าร่วเพื
ขั้นตอนทีขั่ ้น1ตอนที่ 1 htขั
้นตอนท
่อเข้าร่วมการประชุ
นสื
อ่s
อิเกล็:ส์ก/ตทรอนิ
กส์o
ตามrtal.ขัe
มการประชุ
มผ่าh
นสือ่ tอิมt
เผ่ล็ากp
ทรอนิ
าม
วันและเวลาประชุ
ที่บริษัทกาหนด
วันและเวลาประชุ
มที่บริษัทกมาหนด
สามารถกดลิ
งก์เข้มาได้
ร่วจมประชุ
มได้จ่ได้ากอี
เมลที่ได้รับจากระบบ
สามารถกดลิ
งก์เข้าร่วมประชุ
ากอีเมลที
รับจากระบบ

3

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนทีขั่ ้น2ตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2
https://portal.eservice.set.or.th

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ใช้งาน (Username)
กรอก ชื่อกรอก
ผู้ใช้งานชื่อ(Username)
ได้แก่ ได้แก่
เมลที่ไยด้นไว้
ลงทะเบียนไว้
อีเมลที่ได้ลอีงทะเบี
และรหั
สผ่าe-Shareholder
น (Password) Meeting
าน (Password)
ผู้ถือหุและรหั
้นเข้าสูส่รผ่ะบบ
DAP
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชุมที่บริษัทกาหนด

ข

ขั้นตอนท

ขั้นตอนท

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

1

1

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้1
แก่
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

3 ขั้นตอนทีขั้น่ 2ตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนทีขั่ ้น3ตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3

3 ขั้นตอนทข

ขั้นตอนท

2

2
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
https://portal.eservice.set.or.th
ขั้นตอนท
่อบริเข้ษาร่ัทวชื/มการประชุ
มผ่ค้
านสืมน
อ่ อิเป็เล็นหารายการประช
กต้ทรอนิ
1. ค้นหารายการประชุ
ม โดยสามารถค้
่อประเภทการประชุ
บริษ1.
ัท / ประเภทการประชุ
1. ค้นหารายการประชุ
ม โดยสามารถค้
นหาจาก เพื
ชืน่อหาจาก
น ม เป็กนส์ต้ตนาม
มที่บริ่ชษื่อกดเลื
ัทรายการประชุ
กาหนด
2.
กดเลือกรายการประชุ
มที่ตา้อร่งการเข้
มประชุม่ชโดยกดที
มอกรายการปร
2. กดเลือ2.
กรายการประชุ
มที่ต้องการเข้
วมประชุวัานมร่วและเวลาประชุ
โดยกดที
ื่อรายการประชุ
ม
2

ขั้นตอนที่ 1

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

1

ผู้ถือหุ้นสามารถดู
้อมูลได้จากแถบเมนู
ผู้ถือหุ้นสามารถดู
ข้อมูลได้จขากแถบเมนู
1.ชืข้่ออผูมู้ใช้ลงมการประชุ
ม
1. ข้อกรอก
มูลการประชุ
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนท
าน (Username)
ได้แก่
2.
วาระการประชุ
ม
2.
วาระการประชุ
ม
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
2
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนท
าถามาถามที
(เฉพาะค
าถามที่ตนเองถาม)
3. รายการค
าถาม
(เฉพาะค
่ตนเองถาม)
และรหั3.สผ่รายการค
าน (Password)
ขั้นตอนทีขั่ ้น4ตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4
ขั
้นตอนท
4. สรุปผลการลงคะแนนเสี
ยง (หลังจากประกาศ
4. สรุปผลการลงคะแนนเสี
ยง (หลังจากประกาศ
1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชืผลคะแนนให้
่อบริษัท /ผลคะแนนให้
ประเภทการประชุ
นอต้ยแล้
น ยวบร้
ที่ประชุมยมเป็บร้
ทราบเรี
ที่ประชุมทราบเรี
) อยแล้ว)
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม
▪ ม”
เข้าร่วมการประชุมโ
เข้าร่วมการประชุ
มโดยการกดปุ
่ม “เข้าร่มว”มประชุ
▪ เข้าร่▪วมการประชุ
มโดยการกดปุ
่ม “เข้าร่วมประชุ
้ถDAP
ือหุ
้นยอมรับข้อต
ผู้ถือบหุข้้นอยอมรั
บข้อตกลงและเงื
ประชุ
้ถือหุ้นผ่DAP
าผู
นระบบ
e-Shareholder
▪ ผู้ถือ▪หุ้นยอมรั
ตกลงและเงื
่อนไขการเข้่อนไขการเข้
าประชุมผูา้ถ▪
ือหุ้นผ่มผูานระบบ
e-Shareholder
โดยทาเคร
าเครื
่องหมายและกดปุ
 ่มผูและกดปุ
่ม “เข้าร่มว”มประชุ
ม”จากแถบเมนู
Meeting Meeting
โดยทาเครืโดยท
่องหมาย
“เข้
มประชุ
้ถือาหุร่้นวสามารถดู
ข้อมูMeeting
ลได้
่อและจา
ยืน่อยัและจ
นรายชื
่อและจยานวนเสี
▪ ยืนยั▪นรายชื
านวนเสี
งที่ประชุมยงที่ประชุม1. ข้อ▪
มูลการประชุม ยืนยันรายชื11
11
1
▪
▪ สกรอกรหั
สผ่า้งนแบบครั
้งเดียว (OTP) 2. วาระการประชุ
▪ กรอกรหั
ผ่านแบบครั
เดียว (OTP)
ม กรอกรหัสผ่านแบบ

ขั้นตอนที่ 43
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▪

3. รายการคาถาม (เฉพาะคาถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”

75

ขั้นตอนท

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

2

1

3

4
6

5

คาอธิบาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน
Application Cisco Webex Meeting
สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกาลังอยู่ในวาระใด
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกาหนดเท่านั้น
ฟังก์ชั่นส่งคาถาม หรือ เข้าคิวถามคาถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคาถามล่วงหน้าได้
รายการคาถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคาถามสาหรับการประชุมครั้งนี้
สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น
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12

4

การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม
(e-Question) และฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
การ
4
ฟังก์ชั่นคาถาม (e-Question)

ฟังก์ช

ระหวา่ งการประชมุ ผู้ถือหนุ้ สามารถสง่ คาถามไดร
ล้ ว่ งหนะ
า้ หวา
่
งการประ
1.
2.
3.
4.

กดปุ่ม “ส่งคาถาม”
เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคาถาม
เลือกพิมพ์คาถามล่วงหน้า (Optional)
กดปุ่ม “ส่งคาถาม”

1.
2.
3.
4.

กดปุ่ม
เลือกวา
เลือกพ
กดปุ่ม

เมื่อถึงคิวการถามคาถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรีเมื
ยกชื่อผู้ถือหุ้น่อ
ขอให้ผู้ถถึ
ือหุ้นเปิดง
ไมค์ หรืคิ
อทั้งไมค์ว
และภาพการถา
(VDO) บนหน้าจอ
มเพื่อถ
การประชุมเพื่อถามคาถามด้วยตัวท่านเองอีกครัการประชุ
ง้

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่
“เหน็ ดว้ ย” “ไมเ่ หน็ ดว้ ย” และ “งดออกเสยี ง”
1.
2.
3.

กดปุ่ม “ลงคะแนน”
ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กาหนด
ทั้งในส่วนของจานวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกาหนดเท่านั้น

13
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การใช้งานฟังก์ชั่นคาถาม
การใช้
(e-Question) และฟั
งานฟั
งก์ชั่นลงคะแนนเสี
งก์
ยง (e-Voting)
ชั่นคาถา
4 4

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voti
ตัวอยา่ งการแสดงผลการลงคะแนนเสยี ง

ตัว

หลังปิดการลงคะแนนเสียหลั
งในแต่ละวาระ
งปิ
และบริ
ดษการลงคะแนนเสี
ัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยงในแต่ละวาร
ผู้ถือลหุ
้นดสามารถกดดู
ผลคะแนนของแต
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่
ะวาระได้
้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
14

78
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การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
5 5การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset สามารถขอตั
password)
้งค่ารหัสผ่านใหม่ (re
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธ
วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
ทาได้ีต
2 ั้ง
วิธีค่
ดังนีา
้ รหัสผ่านใหม่ทาได้ 2 วิธี ดังนี้
1.1

ตั้งค่ารหัสผ่1.
านใหม่ด้วยอีเมล ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล
1
กรอกอี
เมลที
่ทาการตั
าการลงทะเบี
กรอกอีเมลที่ทาการลงทะเบี
ยน
ตรวจสอบอี
เมลและท
้งค่ารหัสใหม่
ตั้งรหัย
สผ่น
านใหม่

2.
2

ตรว

ตัพ้งท์มค่
ตั้งค่ารหัสผ่2.
านใหม่ด้วยเบอร์โทรศั
ือถืา
อ รหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์ม
2
ขอตั
สผ่า
นด้
ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศั
พท์มือถื้ง
อ ค่ารหั
กรอกเบอร์
โทรศั
พท์มอื ว
ถือยโทรศัพท์มือถือ

ตั้งรหัสผ่าและกรอกรหั
นใหม่
ขอรหัส OTP และกรอกรหัสขอรหั
OTP
ส OTP
ส OTP

15
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Download
Download
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีกผู
ารใช้้ถ
งานระบบ
ือหุได้้น
ที่ สามารถศึกษ

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
https://www.set.o

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้ หรือสแกน QR Cod
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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

