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การส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 

ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
1. ช่ือ - นามสกลุ 
2. หมายเลขโทรศพัท์ 
3. อีเมล 
4. ค าถามและวาระท่ีต้องการจะสง่ค าถาม 
สง่ค าถามลว่งหน้า ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565 (วนัท่ีบริษัทฯได้รับเอกสาร) ได้ท่ีช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้
1. อีเมล : aruck@vanachai.com   
2. ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท 
    เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

 (โทร 02 585-4900-3 ตอ่ 702)  
************************************************************************************************************************* 
ผู้ ถือหุ้นต้องการรับรายงานประจ าปี 2564 ในแบบรูปเลม่ กรุณาแจ้งความประสงค์มาท่ี 
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์ 02 585-4900-3 ตอ่ 702 หรือ  
อีเมล : aruck@vanachai.com   
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วนัท่ี 1 เมษายน 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์) 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)   
   2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  
   3. ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
   4. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
   5. ประวตัิกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
   6. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
   7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
   8. เอกสารหรือหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องแสดงตนเพ่ือเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) การส่ง

เอกสารและลงทะเบียนยืนยนัตวัตนผู้ ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามค าถาม
ระหวา่งการประชมุ รวมถงึแบบฟอร์มลงทะเบียน   

   9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์) 
 10. คูม่ือการใช้งานระบบการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดให้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
(“การประชุม”) ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ณ ห้องประชุม บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้  
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 - ตามท่ีบริษัทได้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้
จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมจัดส่งส าเนาดงักล่าวให้กับผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุนีต้ามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วถกูต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
จงึเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การพิจารณารับรองดงักล่าวต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

- บริษัทได้จัดส่งแบบรายงานประจ าปี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 ซึง่จดัส่งไปให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 - ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทตามรายงานประจ าปี 2564 ของ
คณะกรรมการ   

 วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 - งบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 1 (ในหวัข้องบการเงิน) ซึง่จดัสง่ไปให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 - คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและ
งบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว   
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564   

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 - บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมใน
แต่ละงวดบญัชี หลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก าหนดไว้ รวมทัง้ขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะน าปัจจยัตา่ง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
ฐานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาท่ีบริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจน
แผนการลงทนุของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนในอนาคต   
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้

1. รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมบริษัทมีมติอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อ
วนัท่ี 9 กนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 173,523,748.00 บาท 
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2. พิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท 
จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 694,094,992.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.65 ของก าไรส าหรับปี-ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 
ของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2564 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้ นละ 0.10 บาท ดังนัน้คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้ นละ 0.30 บาท 
จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 520,571,244.00 บาท ทัง้นีห้ากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 17 มีนาคม 2565 
ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

ข้อมลูการเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 

1. ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี - สว่นท่ีเป็นของ (590,479,982.24) บาท 1,293,776,725.15 บาท 
    ผู้ ถือหุ้นของบริษัท    
2. จ านวนหุ้นสามญั 1,735,237,480 หุ้น 1,735,237,480  หุ้น 
3. อตัราเงินปันผลจ่าย / หุ้น - บาท 0.40 บาท 
4. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ - บาท 694,094,992.00 บาท 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - ร้อยละ 53.65 

 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 - ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใหมก่็ได้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการบริษัท 
5. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการ 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ มีคณุสมบติั
ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

3
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2. พิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท 
จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 694,094,992.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.65 ของก าไรส าหรับปี-ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 
ของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2564 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้ นละ 0.10 บาท ดังนัน้คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้ นละ 0.30 บาท 
จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 520,571,244.00 บาท ทัง้นีห้ากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 17 มีนาคม 2565 
ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

ข้อมลูการเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 

1. ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี - สว่นท่ีเป็นของ (590,479,982.24) บาท 1,293,776,725.15 บาท 
    ผู้ ถือหุ้นของบริษัท    
2. จ านวนหุ้นสามญั 1,735,237,480 หุ้น 1,735,237,480  หุ้น 
3. อตัราเงินปันผลจ่าย / หุ้น - บาท 0.40 บาท 
4. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ - บาท 694,094,992.00 บาท 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - ร้อยละ 53.65 

 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 - ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใหมก่็ได้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการบริษัท 
5. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการ 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ มีคณุสมบติั
ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการ
ประชมุสามญัประจ าปี 2565 ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

การคัดเลือกผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบัน
บริษัทยังไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคุณสมบัติใน
ด้านตา่ง ๆ โดยดถูงึความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท ความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา   
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 - คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออก
ตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่  
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าพลต ารวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ และ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งมี
คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระได้ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกวา่ 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะ
อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
 ทัง้นีป้ระวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ข้อมลู
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัท / กิจการอื่น ๆ  ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3  
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
- ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 13. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั 

เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิ 
ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้  

คา่ตอบแทนรายเดือนปีละไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
เงินรางวลัประจ าปีไมเ่กิน 3,000,000 บาท 

 โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
 ทัง้นี ้ไมม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทน 

  
 
 

4

 หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอคา่ตอบแทน 
การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบัน

บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามอตัราท่ีเสนอ 

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ถงึ ปี 2564 เป็นดงันี ้
                                                                                                         (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2562  
(จ่ายจริง) 

ปี 2563  
(จ่ายจริง) 

ปี 2564  
(จ่ายจริง) 

ปี 2565  
(ปีท่ีขอเสนอ) 

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

 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนุมตัิแต่งตัง้ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4663 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5369 หรือ นางสาวกญัญนนัท์ ปุญญาวิวฒัน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 12733 จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (“ส านักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2565 
เน่ืองจากส านกังาน เอ เอม็ ซี ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดตอ่กนัหลายปี สามารถให้ค าแนะน า
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทมาโดยตลอด และขออนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 885,000 บาท  
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 1. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้  
1. นายอ าพล  จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663     หรือ 

(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี) 
2. นายนริศ     เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5369     หรือ  

(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 
3. นส.กญัญนนัท์ ปญุญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12733       

(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565
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 หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอคา่ตอบแทน 
การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบัน

บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามอตัราท่ีเสนอ 

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ถงึ ปี 2564 เป็นดงันี ้
                                                                                                         (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2562  
(จ่ายจริง) 

ปี 2563  
(จ่ายจริง) 

ปี 2564  
(จ่ายจริง) 

ปี 2565  
(ปีท่ีขอเสนอ) 

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

 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนุมตัิแต่งตัง้ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4663 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5369 หรือ นางสาวกญัญนนัท์ ปุญญาวิวฒัน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 12733 จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (“ส านักงาน เอ เอ็ม ซี”) เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2565 
เน่ืองจากส านกังาน เอ เอม็ ซี ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดตอ่กนัหลายปี สามารถให้ค าแนะน า
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทมาโดยตลอด และขออนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 885,000 บาท  
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

 1. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้  
1. นายอ าพล  จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663     หรือ 

(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี) 
2. นายนริศ     เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5369     หรือ  

(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 
3. นส.กญัญนนัท์ ปญุญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12733       

(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 

5
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ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ เป็นผู้สอบบญัชีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชี
ของบริษัทยอ่ย 

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

 2. พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นเงิน 885,000 บาท  
ข้อมลูผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2564  

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

ข้อมลูคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2564 
1.  คา่สอบบญัชีประจ าปี 450,000 บาท    
2.  คา่สอบทานรายไตรมาส 435,000 บาท  
     รวมคา่สอบบญัชี 885,000 บาท  

 และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
ดงัรายละเอียดข้างลา่งนี ้
                                                                                                                                                            (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิมขึน้ /
(ลดลง) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทาน เฉพาะบริษัท 885,000 885,000 - 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 308,000 308,000       - 
คา่สอบทาน และคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทย่อย จ านวน 9 บริษัท 2,719,000 2,740,000 21,000 
คา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุของบริษัท 140,000 140,000 -              
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย 
จ านวน 3 บริษัท 

170,000 105,000 (65,000) 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,222,000 4,178,000 (44,000) 
การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 

อนึง่ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2565  
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บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในวนั และเวลาท่ี
ก าหนด เน่ืองจากการประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเพ่ือเข้า
ร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยหากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  ขอให้ผู้ ถือหุ้ นด าเนินการ
ลงทะเบียนตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 8 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชมุดงักลา่วตัง้แตว่นัท่ี 11 เมษายน 2565 ผ่านระบบของบริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากดั (DAP) 

ในการนีบ้ริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ศกึษาเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องแสดงเพ่ือเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียน
ล่วงหน้าเพ่ือยืนยันตัวตนผู้ ถือหุ้ น และวิธีการมอบฉันทะ ขัน้ตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง และการถามค าถามระหวา่งการประชมุ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัก่อนวนัประชุม 
ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เก่ียวกบัการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 
02 009-9888 กด 1 หรือ เลขานกุารบริษัท ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 02 585-4900-3 และ 02 913 2180-9 ตัง้แต่วนัท่ี 11 
เมษายน 2565 ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ในวนัและเวลาท าการ วนัจนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ เวลา 9.00 น. ถงึ 16.30 น. 

หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท  บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการบริษัทท่ีสามารถ
รับมอบฉนัทะจากท่านได้ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายสมภพ สหวฒัน์) 
ประธานกรรมการ 
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บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2565 ในวนั และเวลาท่ี
ก าหนด เน่ืองจากการประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเพ่ือเข้า
ร่วมการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยหากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  ขอให้ผู้ ถือหุ้ นด าเนินการ
ลงทะเบียนตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 8 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชมุดงักลา่วตัง้แตว่นัท่ี 11 เมษายน 2565 ผ่านระบบของบริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากดั (DAP) 

ในการนีบ้ริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ศกึษาเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องแสดงเพ่ือเข้าประชุม การส่งเอกสารและการลงทะเบียน
ล่วงหน้าเพ่ือยืนยันตัวตนผู้ ถือหุ้ น และวิธีการมอบฉันทะ ขัน้ตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การออกเสียง
ลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง และการถามค าถามระหวา่งการประชมุ ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัก่อนวนัประชุม 
ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เก่ียวกบัการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ ทีมงาน DAP Operation ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 
02 009-9888 กด 1 หรือ เลขานกุารบริษัท ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 02 585-4900-3 และ 02 913 2180-9 ตัง้แต่วนัท่ี 11 
เมษายน 2565 ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ในวนัและเวลาท าการ วนัจนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ เวลา 9.00 น. ถงึ 16.30 น. 

หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท  บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการบริษัทท่ีสามารถ
รับมอบฉนัทะจากท่านได้ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายสมภพ สหวฒัน์) 
ประธานกรรมการ 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

 
ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด

จากห้องประชมุ ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
ก่อนจะเร่ิมการประชุม นายอารักษ์ ตัง้ตระกูล ต าแหน่งเลขานุการบริษัท ขออนุญาตแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2564 ครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Quidlab ซึ่งเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับประกาศของกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
รวมถงึผ่านการรับรองระบบควบคมุการประชมุจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) 

และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ได้เรียนชีแ้จง 
วิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

วิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยนบั 1 หุ้น

ตอ่ 1 เสียง 
2. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด

อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นดัวย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

3. ขอให้ผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี ้
เม่ือผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกท่ีเมนูลงคะแนนเสียง สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายถูกทางแถบเมนูท่ีปรากฏอยู่
ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระท่ีสามารถลงคะแนนได้ ท าการเลือกการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ของปุ่ มเหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กด “สง่” 
เมื่อท าการสง่การลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้นจะได้รับป๊อบอพัข้อความแจ้งเตือน การสง่คะแนนเรียบร้อย 
หากผู้ ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไมไ่ด้คลิกกดปุ่ มใด ๆ ท่ีเมนลูงคะแนน ระบบจะลงคะแนนเสียงไปท่ี เห็นด้วย โดยอตัโนมตัิ 
ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าท่ีประชุม
จะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ 
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เพ่ือเหตผุลด้านการรักษาความปลอดภยั ผู้ ใช้แตล่ะคนสามารถลงช่ือเข้าสูร่ะบบได้บนอปุกรณ์แค่เคร่ืองเดียวเท่านัน้ 
และหากผู้ใช้พยายามลงช่ือเข้าสูร่ะบบบนอปุกรณ์เคร่ืองอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั 
การลงช่ือเข้าสูร่ะบบก่อนหน้านี ้จะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นีห้้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านของท่าน
กบับคุคลอื่น 
โดยหากท่านผู้ ถือหุ้นมีการขอ User Password ส าหรับการเข้าร่วมประชมุระบบ E-AGM และมีการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ซึง่มีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามค าถามได้ 

หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสียง 
1. ตามข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อท่ี 27 ในการออก

เสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
กรณีวาระท่ี 1, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 5, วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 มติท่ีประชุมจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
กรณีวาระท่ี 8 มติท่ีประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียง

ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นในท่ีประชุม โดยส่วนท่ีเหลือ
จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นี ้ได้นบัรวมคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไว้ลว่งหน้า 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมล่าสดุ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ
อาจไมเ่ท่ากนั 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ 
ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้ นให้
ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่น
ได้ใช้สิทธิด้วย จงึขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพ่ือเป็นการบริหารการประชุม
ให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

หากผู้ ถือหุ้นต้องการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่ มเมนู
พิมพ์ข้อความท่ีท่านต้องการสอบถามและกด “สง่” เพ่ือยืนยนัข้อความดงักลา่วมายงับริษัท 
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หลงัจากนัน้ประธานฯ หรือผู้ ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านค าถามของท่านตามล าดบั โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตอบค าถามท่ีตรงกับวาระในเวลานัน้ ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตาม
วิธีการท่ีได้แจ้งไว้ข้างต้น ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งช่ือ นามสกุล และ
สถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพ่ือท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน 

ในกรณีท่ีค าถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความ
เหมาะสม และหากมีค าถามใดท่ีไมส่ามารถตอบได้ในระหวา่งการประชมุเน่ืองจากมีเวลาท่ีจ ากดั บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ
และเปิดเผยในรายงานการประชมุหรือผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทตอ่ไป 

กรณีผู้ ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับการ
ประชมุตามข้อก าหนดท่ีบริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ี โทรศพัท์ 02-013-4322 โทรศพัท์มือถือ 080-008-7616 หรือ 
email: info@quidlab.com 

เพ่ือการปฏิบตัิตามแนวทางท่ีดีในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุมใน
ครัง้นี ้บริษัทจึงขอเชิญตวัแทนจากบริษัท ส านกักฎหมายธรรมนิติ จ ากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย ท าหน้าท่ีดแูลการนับคะแนนเสียง 
และดแูลการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
(Record Date) นายอารักษ์ ตัง้ตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อเร่ิมเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
จ านวน 17 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 339,261,969 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 29 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,143,039,835 หุ้น 
รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 46 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,482,301,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.4236 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 26 ซึง่ก าหนดให้
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

เลขานกุารบริษัทได้กลา่วแนะน ากรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัทจ านวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชมุ 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33) ประกอบด้วย 
  1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
  2. พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
  3. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  4. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
  5. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  6. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการบริษัท 
  7. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 
  8. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการบริษัท 
  9. นายภทัท สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
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10. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
11. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
12. นายสิทธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
13. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ กรรมการบริษัท 
14. นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการบริษัท 
กรรมการท่ีลาประชมุ นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์    กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
3. นายวิฑรูย์ ษมาภทัร ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
4. นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานกุารบริษัท 
ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 
นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563  

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นางพชัราวดี บญุพะเนียด บริษัท ส านักกฎหมายธรรมนิติ จ ากัด 
บริษัทมีเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นัน้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

 เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเร่ืองต่างๆ  ให้ท่ีประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนนายสมภพ สหวฒัน์ 
ประธานท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชมุ  

นายสมภพ สหวฒัน์  ประธานท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และ
กลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

เลขานกุารบริษัท เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 
เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 

17 มิถุนายน 2563 ตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,482,301,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัท่ี 
17 มิถนุายน 2563 ตามท่ีเสนอ  
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 

เลขานุการบริษัทได้เรียนให้นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2563 ให้ท่ีประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้

1. ข้อมลูโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 จากงบการเงินรวม 
- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,860 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,794  ล้านบาท หนีส้ินรวม 12,584 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

1,760 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 6,276 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 34 ล้านบาท  
2. ข้อมลูวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 โดยสรุป 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากบั 8,312 ล้านบาท ลดลง 1,128 ล้านบาท ต้นทุนขาย 7,309 ล้านบาท 
ลดลง 1,483 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 1,003 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 355 ล้านบาท และขาดทุนส าหรับปี- ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 590 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 639 ล้านบาท  

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส าหรับปีเท่ากับ 595 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนส าหรับปี
เท่ากบั 1,239  ล้านบาท ขาดทนุลดลง 644 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 โดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้      
1.   รายได้จากการขายรวมลดลง 1,128 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้ลดลง

ประมาณร้อยละ 3 และ 15 ตามล าดบั และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ติเกิล้ลดลงประมาณร้อยละ 7   
2. ต้นทุนขาย 7,309 ล้านบาท ลดลง 1,483 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณการขายและต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของ

แผ่นเอม็ดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้ที่ลดลง 
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- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นเอม็ดีเอฟเท่ากบั 1,380,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 986,865 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผลิตจริง 1,013,776 ลบ.ม. ลดลง 26,911 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบั 3% 

- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล้เท่ากบั 840,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผลิตจริง 470,766 ลบ.ม. ลดลง 68,480 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบั 15% 

- ปี 2563 บริษัทใช้นโยบายผลิตและขายสินค้าท่ีท าให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด ท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนลดลง
จากปี 2562 มาก 

3.  ในปี 2563 มีโครงการรายจ่ายลงทนุ ดงันี ้
- โครงการผลิตแผ่นไม้อดั OSB (Oriented Strand Board) ก าลงัการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริษัท วนชยั พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทนุ 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจ าหน่ายได้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

- โครงการลงทนุเพ่ือการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลิต 
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้อดั Shuttering Board ก าลงัการผลิต 60,000 ลบ.ม.ตอ่ปี โดยบริษัท วนชยั พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทนุ 200 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
ในปี 2562 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก าลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต์ โดยบริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ย่ี อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี 2562 และ
คาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 2.552 MWp โดยบริษัท 
วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีโรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการติดตัง้ในปี 2562 
และเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 3.242 MWp โดยบริษัท 
วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการ
ติดตัง้ในปี 2563 และเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 

4. ส าหรับกลยุทธ์การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในประเทศนัน้ บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 20 สาขาในปี 2562 
เป็นไปตามเป้าหมาย แตส่ าหรับการเปิดสาขาการจ าหน่ายในปี 2563 ท่ีบริษัทมีเป้าหมายจะเปิดสาขาการจ าหน่ายให้ได้ครบ 
50 สาขานัน้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตัง้แตต้่นปี 2563 ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องชะลอการเปิดสาขา โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 
29 สาขา และส าหรับปี 2564 บริษัทจะพิจารณาเปิดสาขาการจ าหน่ายตามท่ีเหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดได้อีก 
6 สาขา รวมเป็น 35 สาขา 
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- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นเอม็ดีเอฟเท่ากบั 1,380,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 986,865 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผลิตจริง 1,013,776 ลบ.ม. ลดลง 26,911 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบั 3% 

- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล้เท่ากบั 840,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผลิตจริง 470,766 ลบ.ม. ลดลง 68,480 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบั 15% 

- ปี 2563 บริษัทใช้นโยบายผลิตและขายสินค้าท่ีท าให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด ท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนลดลง
จากปี 2562 มาก 

3.  ในปี 2563 มีโครงการรายจ่ายลงทนุ ดงันี ้
- โครงการผลิตแผ่นไม้อดั OSB (Oriented Strand Board) ก าลงัการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริษัท วนชยั พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทนุ 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจ าหน่ายได้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

- โครงการลงทนุเพ่ือการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลิต 
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้อดั Shuttering Board ก าลงัการผลิต 60,000 ลบ.ม.ตอ่ปี โดยบริษัท วนชยั พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทนุ 200 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
ในปี 2562 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก าลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต์ โดยบริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ย่ี อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี 2562 และ
คาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 2.552 MWp โดยบริษัท 
วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีโรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการติดตัง้ในปี 2562 
และเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 3.242 MWp โดยบริษัท 
วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการ
ติดตัง้ในปี 2563 และเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 

4. ส าหรับกลยุทธ์การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในประเทศนัน้ บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 20 สาขาในปี 2562 
เป็นไปตามเป้าหมาย แตส่ าหรับการเปิดสาขาการจ าหน่ายในปี 2563 ท่ีบริษัทมีเป้าหมายจะเปิดสาขาการจ าหน่ายให้ได้ครบ 
50 สาขานัน้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตัง้แตต้่นปี 2563 ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องชะลอการเปิดสาขา โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 
29 สาขา และส าหรับปี 2564 บริษัทจะพิจารณาเปิดสาขาการจ าหน่ายตามท่ีเหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดได้อีก 
6 สาขา รวมเป็น 35 สาขา 
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- ในเร่ืองนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2563 บริษัทได้ย า้ถึงแนวปฏิบตัิการต่อต้านคอร์รัปชนั ให้แก่ กรรมการ , 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จะต้องไมม่ีการให้ มอบ หรือรับ ทรัพย์สิน ของก านลั ของขวญั การบริการต้อนรับ 
หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนจากลกูค้า คูค้่า หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ไมว่า่กรณีใด อนัจะท าให้มีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และมีการ
ท าเป็นหนงัสือแจ้งตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท ขอความร่วมมืองดการให้ของขวญัในทกุช่วงเทศกาล 

 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้
- นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามเร่ืองนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบับุคลากร 

อนัเป็นหนึง่ตามแนวทาง ESG บริษัทฯ มีนโยบายการมอบสวสัดิการด้านกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังานและ
ผู้บริหารหรือไม ่ 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังานและผู้บริหาร 
สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เลขานกุารบริษัทได้แจ้งรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีประกอบในงบดลุ และงบก าไรขาดทนุของบริษัท งวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดงันี ้ 

1. งบดลุโดยสรุปของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,987 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 1,627 ล้านบาท หนีส้ินรวม 4,455 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 891 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 6,532 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 736 ล้านบาท  

2. งบก าไรขาดทนุของบริษัทปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,724 ล้านบาท ลดลง 275 ล้านบาท, 
ต้นทุนขาย 3,089 ล้านบาท ลดลง 392 ล้านบาท, ก าไรขัน้ต้น 635 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 117 ล้านบาท และก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปี 109 ล้านบาท ก าไรเพ่ิมขึน้ 141 ล้านบาท    

 ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 47 ราย) 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้1,482,321,804 หุ้น 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,482,292,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 29,300 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   
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สรุปว่าท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ของบริษัท ตามท่ีเสนอ 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล โดยมรีายละเอียดดงันี ้ 
จากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงาน

ขาดทนุจ านวน 594,721,774.88 บาท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัท

มีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน และรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)   

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
 เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้    
เห็นด้วย 1,482,321,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ดงันัน้กรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระในครัง้นีม้ี 5 ท่าน ประกอบด้วย 

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

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 
 

15



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565
บร�ษัท วนชัย กรุ�ป จํากัด (มหาชน)1616

 
9 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 การคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง  ๆ โดยดถูึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา   

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการมาเกินกวา่ 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น า
ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่น ๆ  ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุหน้าท่ี 26 - 33 และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ 

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

 กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่   
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 

ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง  
 

บตัรเสยี  
 

1. นายสบืตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

1,482,255,784
ร้อยละ 99.9955 

66,020 
ร้อยละ 0.0045 

0 0 

2. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการบริษัท 1,472,424,305
ร้อยละ 99.3323 

9,897,499 
ร้อยละ 0.6677 

0 0 

3. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 1,472,424,305
ร้อยละ 99.3323 

9,897,499 
ร้อยละ 0.6677 

0 0 
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ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง  
 

บตัรเสยี  
 

4. นายสทิธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 1,472,424,305
ร้อยละ 99.3323 

9,897,499 
ร้อยละ 0.6677 

0 0 

5. นายวชิยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการบริษัท 1,482,255,904
ร้อยละ 99.9956 

65,900 
ร้อยละ 0.0044 

0 0 

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ
ท่ีต้องออกตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท
ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท ซึง่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีหน้าท่ี 45 ในหัวข้อ
คา่ตอบแทนกรรมการและคา่ตอบแทนผู้บริหาร ซึง่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 ได้อนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึง่รวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท เท่ากบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 คา่ตอบแทนรายเดือนปีละไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
 เงินรางวลัประจ าปีไมเ่กิน 3,000,000 บาท 

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
ทัง้นีไ้มม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี  
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 

เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,472,490,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.3367 
ไมเ่ห็นด้วย 9,831,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.6633 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย 
ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ตามท่ีเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 

ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2564 เน่ืองจากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ติดต่อกันหลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 885,000 บาท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับงวดบญัชีปี 2564 ตามรายช่ือดงันี ้

1. นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663 หรือ 
     (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 ปี) 
2. นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5369  
     (ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 

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

2. พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากบัปี 2563   
 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2564 
เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,684,000 บาท 
รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี 
และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท 
เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,177,000 บาท 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,482,321,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   
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สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ 
นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5369 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 และได้รับคา่สอบบญัชีรวม 885,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

และรับทราบเร่ืองค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,684,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี และมีค่าบริการอื่น 
คือคา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุ ในสว่นของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,177,000 บาท 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 55,627,521 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,790,865,001 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัทจ านวน 55,627,521 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี 17 
มิถนุายน 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวน 223,858,125 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึง่มีผู้ ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 168,230,604 หุ้น 
และมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ียงัไม่ได้น าออกจ าหน่าย 
จ านวน 55,627,521 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทจะด าเนินการเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย ซึง่เป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการเสนอขาย
ดงักลา่วและ 
 อนุมติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ข้างต้น เป็นดงันี ้

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,735,237,480 บาท (หนึง่พนัเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่น
เจ็ดพนัสี่ร้อยแปดสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,735,237,480 หุ้น (หนึง่พนัเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมืน่
เจ็ดพนัสี่ร้อยแปดสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั 1,735,237,480 หุ้น (หนึง่พนัเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมืน่

เจ็ดพนัสี่ร้อยแปดสิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ - -” 
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เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 55,627,521 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,790,865,001 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้
จดทะเบียนไว้แล้ว แตย่งัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 55,627,521 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,482,321,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
แตย่งัมิได้น าออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 55,627,521 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้

- นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามถึงการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีแล้ว ซึง่ไม่ได้
ตามท่ีคาดหมาย บริษัทมีแผนการอนัใกล้ท่ีจะต้องเพ่ิมทนุอีกหรือไม ่ 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

-  ในระยะเวลานีบ้ริษัทไมม่ีแผนในการเพ่ิมทนุ เน่ืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอตอ่การด าเนินงาน 
- นายโชติ เหรียญกิตติวฒัน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 

- อยากทราบทิศทางผลการด าเนินงาน ต้องขอช่ืนชมผู้บริหารและบริษัทท่ีสามารถมีผลประกอบการไตรมาสแรก
ท่ีออกมามีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้ดีมาก แต่อยากทราบว่าท าไมบริษัทสามารถปรับราคาขายเพ่ิมขึน้
ได้น้อยมาก 2-5% ในขณะท่ีของบริษัทในอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์สามารถปรับราคาขายขึน้ได้
เกือบถงึ 20% 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- จากท่ีบริษัทสามารถปรับราคาขายเฉลี่ย ผลิตภณัฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้ ในไดรมาสท่ี 1 ปี 2564 
เพ่ิมขึน้ได้ เฉลี่ย 2% และ 5% ตามล าดบั เป็นราคาขายเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 จะเพ่ิมขึน้ประมาณ 13% ทัง้สองผลิตภณัฑ์ ทัง้นีเ้น่ืองจากในระหว่างปี 2563 
ตลาดมีการแข่งขนัสงู เน่ืองจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้มีราคาขายเฉลี่ยลดลงในปี 2563 
และเม่ือสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตลาดตา่งประเทศเร่ิมคลี่คลาย ท าให้ตัง้แต่ต้นปี 2564 
มีความต้องการผลิตภณัฑ์ในตลาดเพ่ิมขึน้ ราคาขายจงึสามารถปรับตวัได้เพ่ิมขึน้ 
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- แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์จากไม้มีมากขึน้โดยเฉพาะจากต่างประเทศ อยากทราบว่าจะเป็นผลดีกับ
บริษัทหรือไม ่แล้วจะท าให้ราคาขายสินค้าของบริษัทปรับเพ่ิมได้หรือไมค่รับ 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- เมื่อความต้องการผลิตภณัฑ์จากไม้มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาด
ให้ความต้องการผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ิมขึน้ ราคาขายจงึสามารถปรับตวัเพ่ิมขึน้ได้  

                                                  
ปิดประชมุเวลา 11.24 น. 
 
                                                                                              ลงช่ือ                                     ประธานท่ีประชมุ                                                                                                                                                   
                                                                                                           (นายสมภพ     สหวฒัน์)      
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ                        
ช่ือ - สกลุ : นายสมภพ สหวฒัน์
อายุ : 70 ปี
สญัชาติ : ไทย
ต าแหนง่ในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 1 พฤศจิกายน 2537
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 27 ปี 6 เดือน
จ านวนหุ้นท่ีถือ : ไมม่ี
คณุวฒุิทางการศกึษา : Diploma สาขาเคร่ืองกล, Fachhochschule Dortmund ประเทศเยอรมนี
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั
2562 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ บริษัท วนชยั โลจิสติกส์ จ ากดั
2560 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ บริษัท วนชยั วู้ดสมิธ จ ากดั
2558 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ บริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ยี่ อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จ ากดั
2548 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั
ประธานกรรมการ บริษัท วนชยั เคมคีอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั
ประธานกรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
ประธานกรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั

2548 - 2 ก.ค. 2563 : ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ วนชยั กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จ ากดั
2537 - 2548 : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี
คณุสมบตัิต้องห้าม

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

ช่ือ - สกลุ : พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั            
อายุ : 78 ปี
สญัชาติ : ไทย
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการอิสระ
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 19 เมษายน 2548
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 20 ปี
  (รวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหนง่
   จนครบวาระนี)้
จ านวนหุ้นท่ีถือ : ไมม่ี
คณุวฒุิทางการศกึษา : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลยัรามค าแหง
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556, ACP/2556, DAP/2548

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั
2556 - ปัจจบุนั : รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน)

2555 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน)

2548 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี
คณุสมบตัิต้องห้าม

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

ช่ือ - สกลุ : นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์        
อายุ : 68 ปี
สญัชาติ : ไทย
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 12 ธนัวาคม 2551
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี 5 เดือน
  (รวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหนง่
   จนครบวาระนี)้
จ านวนหุ้นท่ีถือ : ไมม่ี
คณุวฒุิทางการศกึษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, Tufts University, USA.
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร CGI/2558, DAP/2548, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั
2560 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)

2556 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

2552 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)

2552 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั

2551 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้

สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี
คณุสมบตัิต้องห้าม

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

ช่ือ - สกลุ : นางสาวยพุาพร บญุเกตุ
อายุ : 68 ปี
สญัชาติ : ไทย
ต าแหนง่ในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
กรรมการบริหาร

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 4 มกราคม 2538
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 27 ปี 4 เดือน
จ านวนหุ้นท่ีถือ : 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
คณุวฒุิทางการศกึษา : โรงเรียนเมธีชณุหะวณัณ์วิทยาลยั
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2548, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการบริษัท
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั
2562 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั โลจิสติกส์ จ ากดั
2560 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั วู้ดสมิธ จ ากดั
2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ยี่ อินดสัทร่ีส์ จ ากดั
2548 - ปัจจบุนั : รองประธานกรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท วนชยั เคมคีอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

2534 - 2 ก.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท เดอะ วนชยั กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จ ากดั
2538 - 2548 : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี
คณุสมบตัิต้องห้าม

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

ช่ือ - สกลุ : นางสาวภทัรา สหวฒัน์
อายุ : 48 ปี
สญัชาติ : ไทย
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
กรรมการบริหาร

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 24 เมษายน 2545
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 20 ปี
จ านวนหุ้นท่ีถือ : 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด
คณุวฒุิทางการศกึษา :  MSA. Multinational Commerce, Boston University, USA.
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2547, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการบริษัท
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั
2564 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั
2562 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั โลจิสติกส์ จ ากดั
2560 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั วู้ดสมิธ จ ากดั
2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ยี่ อินดสัทร่ีส์ จ ากดั
2557 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จ ากดั
2555 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั

กรรมการ บริษัท วนชยั เคมคีอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั
กรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

2548 - 2 ก.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท เดอะ วนชยั กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จ ากดั
2545 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีที่ผา่นมา : คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี
คณุสมบตัิต้องห้าม

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

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
1. นายสมภพ            สหวฒัน์ ไมม่ี - 
2. พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั ไมม่ี - 
3. นายไกรทิพย์            ไกรฤกษ์ ไมม่ี  - 
4. นางสาวยพุาพร       บญุเกต ุ 36,000,000 2.075 
5. นางสาวภทัรา         สหวฒัน์ 36,000,000 2.075 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการ
อื่น (ที่ไมใ่ช่
บริษัทจด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหนง่
ในบริษัท/กิจการที่
แขง่ขนัหรือ

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของเครือ VNG 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสมภพ    สหวฒัน์ ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 
2. พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั 2 แหง่ - รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. มิลล์คอน สตีล   

- ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี

ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 3 แหง่ - กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป   

- ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
บมจ. เพซ ดเีวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชัน่ 

- กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สมิติเวช  

1 แหง่ ไมม่ี 

4. นางสาวยพุาพร  บญุเกต ุ ไมม่ี - 2 แหง่ ไมม่ี 
5. นางสาวภทัรา           สหวฒัน์ ไมม่ี - 2 แหง่ ไมม่ี 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

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

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

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

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

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

ตลาดหลกัทรัพย์) 
   ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ก าหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจทกุประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการ

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

แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีใ้นการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน
ก่อนวันที่มีการท ารายการในครัง้นีด้้วย 

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

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

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

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เกี่ ยวข้องกับ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

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

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

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซึง่มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
รายช่ือผู้ได้รับเสนอช่ือซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั  นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
การถอืหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 

 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 

- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง 
   ทัง้หมด 

ไมม่ี ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่/ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

ก า ร ม ีค ว า ม ส ัม พ ัน ธ ์ ใ น ล ัก ษ ณ ะ
ด ังต่อ ไป นี ก้ ับ  บริษ ัท /บริษ ัท ใหญ่ /
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 
(1) เ ป็ นก ร รมกา รที่ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในก า ร

บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

(2) เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบ
บญัชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/
ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ ยืม
เงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

 
 
 
 

ไมเ่ป็น 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

 
 
 
 

ไมเ่ป็น 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565
บร�ษัท วนชัย กรุ�ป จํากัด (มหาชน)3030

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
 

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 23.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือน นบัแต่วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

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

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

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

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

  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัร 
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ข้อ 25.   ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 
หนังสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

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

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

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

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

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

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

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

การจ่ายเงนิปันผล 
ข้อ 34.   ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ

ให้แบ่งเงินปันผล 
เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนัโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

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

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

คณะกรรมการ 
ข้อ 10.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

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

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

32



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565
บร�ษัท วนชัย กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 33

 

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

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อ 13.  กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5

ประวัตกิรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ช่ือ - สกลุ นายสืบตระกลู สนุทรธรรม
อายุ 80 ปี
สญัชาติ ไทย
ต าแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 1 พฤศจิกายน 2537
ท่ีอยู่ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
คณุวฒิุการศกึษา • MBIM, Hon Dlitt (Curtin University)

• PMD (Harvard University
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP/2547),

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) ไมม่ี
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไมม่ี
สว่นได้เสียพิเศษในวาระการประชมุ ไมม่ี

ช่ือ - สกลุ นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
อายุ 62 ปี
สญัชาติ ไทย
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จดัการ
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 1 พฤศจิกายน 2537
ท่ีอยู่ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800
คณุวฒิุการศกึษา • วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการออกแบบ

อตุสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก

• วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 13) ปี 2554, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP/2547),

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ร้อยละ 2.075 ของทนุช าระแล้ว
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไมม่ี
สว่นได้เสียพิเศษในวาระการประชมุ ไมม่ี
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
 

สถานท่ี ห้องประชมุ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่             เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท์  02 585 4900-3, 02 913 2180-9  

โทรสาร 02 587 9556, 02 587 0516 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

       

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

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

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

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

                      วาระท่ี  5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ      
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ            

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                          การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ  นายสมภพ  สหวฒัน์ 

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  พลต ารวจเอกสนุทร  ซ้ายขวญั 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นางสาวยพุาพร  บญุเกต ุ
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นางสาวภทัรา  สหวฒัน์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                      วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

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

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

 
 

หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

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

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

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

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

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

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 

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

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

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

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

                      วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     ช่ือกรรมการ  นายสมภพ  สหวฒัน์ 

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

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

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

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

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

                      วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่ง แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง           ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 
 

เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอืหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์)  
การส่งเอกสารและลงทะเบียนยนืยนัตัวตนผู้ถอืหุ้น และวธีิการมอบฉันทะ  

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง  
และการถามค าถามระหว่างการประชุม รวมถงึแบบฟอร์มลงทะเบียน  

 

ด้วยบริษัทได้ก าหนดจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวนัพธุที่ 
27 เมษายน 2565 บริษัทจึงขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนลว่งหน้า เพื่อร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์   

โดยการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ดิจิทัล แอคเซส 
แพลตฟอร์ม จ ากดั (DAP) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ ให้บริการระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ด าเนินการได้ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอืหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถอืหุ้นประชุมด้วยตนเอง  

 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ นที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตร
ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง กรณีมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย  

1.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว  
 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

2. นิติบุคคล  
2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้ ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่มาด้วย
ตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่สว่นราชการออกให้ พร้อมลงลายมือช่ือ 
รับรองส าเนาถกูต้อง  

2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว  
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้ ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่สว่นราชการออกให้ ซึ่งเป็นผู้มอบ

ฉนัทะพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
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3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น  
 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุในต่างประเทศ และแต่งตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้

เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบใด 
แบบหนึง่ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้องส่ง 
หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน  
2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ (แล้วแตก่รณี) รับรองความถกูต้องของค าแปล  
********************************************************************************************************************************************************************************* 

การส่งเอกสารและลงทะเบียนยนืยนัตัวตนผู้ถอืหุ้น  
1. ผู้ถอืหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
1.1 ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โดยใช้บตัรประจ าตวัประชาชนเป็นเอกสารยืนยนัตวัตน 

 ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงทะเบียน (e-register) ล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่อ 
อิเลก็ทรอนิกส์) ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ ตัง้แต่วนัที่ 11 เมษายน 2565 จนถึงวนัที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่ง
เป็นวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยใช้บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริงที่ยงัไมห่มดอายลุงทะเบียนได้ที่   
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=T7PY6q4ISLC0r55sdl3Op%2bGrcTdK4AXskSTM
xHCowRSOtQW4huV5lA%3d%3d 
หรือ สแกน QR Code นี ้ 
 
 
 

 ภายหลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นยืนยนัตวัตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้ว บริษัทจะด าเนินการพิจารณา
ข้อมลูของผู้ ถือหุ้นและยืนยนั โดยระบบจะแจ้งผลการยืนยนัตวัตน เพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
ผา่นทางอีเมล (e-mail) ที่ผู้ ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้  

1.2  ผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่น (ไม่ใช่บตัรประจ าตวัประชาชน) ที่ส่วนราชการ
ออกให้ เป็นเอกสารยืนยนัตวัตน หรือผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ต้องด าเนินการดงันี ้ 
 กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงทะเบียน (e-register) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่อ 

อิเลก็ทรอนิกส์) ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้เอกสารอื่นที่สว่นราชการออกให้ นอกเหนือจาก
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือกรณีผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุเอง กรุณาสง่แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสาร
ที่แนบท้าย สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 พร้อมเอกสารอื่นที่แสดงตวัตน ปรากฏในหวัข้อ “เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้อง
แสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ” ข้อ 1.1 หรือ 2.1 (แล้วแตก่รณี) มาให้บริษัทผา่นทางช่องทาง ดงันี ้
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ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท  
 บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ  

อีเมล : aruck@vanachai.com  
ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 22 เมษายน 2565 (วนัที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรสง่ไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
วนัท่ี 20 เมษายน 2565  

 ภายหลงัจากท่ีบริษัทตรวจสอบความถกูต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตวัตนแล้ว บริษัทจะแจ้งช่ือ 
เข้าใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียน  

 กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบยีน ทา่นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่หมายเลข 02 585 4900-3 หรือ 02 913 2180-9 
ช่วงเวลาท าการ 09.00 - 16.30 น. ตัง้แตว่นัที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวนัเสาร์ - อาทิตย์ หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)   

2. ผู้ถอืหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมป่ระสงค์เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกา
เคร่ืองหมายหน้าช่องกรรมการอิสระ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุม 
ทัง้นีก้ารมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เท่านัน้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมแนบมา
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ส าหรับรายช่ือและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5  

 กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบฉันทะที่สว่นราชการออกให้ 
ผา่นทางช่องทาง ดงันี ้ 
ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท    

บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ  

อีเมล :  aruck@vanachai.com 
ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 22 เมษายน 2565 (วนัที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรสง่ไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
วนัท่ี 20 เมษายน 2565  

3. ผู้ถอืหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุแทน ผู้ ถือหุ้น

และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถกรอกข้อมลู ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ
ในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หรือ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก าหนด 
รายการตา่งๆ ท่ีมอบฉนัทะที่ละเอียดและชดัเจน ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าก าหนดไว้ ซึง่บริษัทจดัเตรียม
แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  

 กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อมลู และลงนามผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร 
แสดงตวัตนของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้ ผา่นทางช่องทาง ดงันี ้
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ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท  
 บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ  
อีเมล : aruck@vanachai.com 
ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 22 เมษายน 2565 (วนัที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรสง่ไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
วนัท่ี 20 เมษายน 2565  

 ภายหลงัจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งช่ือเข้าใช้งาน (Username) และ
รหสัผา่น (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder 
Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทในหนงัสอืมอบฉนัทะ  

 ในกรณีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นในแต่
ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะบนัทกึการลงคะแนนในระบบ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับช่ือเข้าใช้งาน (Username) 
และรหสัผา่น (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสยีงอีก โดยบริษัทจะสง่ Link การประชุมให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อให้
สามารถเข้าร่วมการประชมุ โดยหากประสงค์จะถามค าถาม ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องพิมพ์ข้อความค าถามเพื่อจดัคิว
ผู้จะถาม โดยเลอืกปุ่ ม Chat ของระบบ Webex เพื่อพิมพ์และสง่ค าถามให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ   

อนึง่ เนื่องจากการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้หนึ่ง e-mail address ในการลงทะเบียน
ตอ่ผู้ ถือหุ้น 1 รายเทา่นัน้ หากผู้ เข้าประชมุเป็นผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายอื่นด้วย หรือ ผู้ เข้าประชมุที่รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียม e-mail address ตามจ านวนผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  
********************************************************************************************************************************************************************************* 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
1. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ใน

วนัที่ 27 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 8.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยการกดเลือก “เข้าสู่ระบบ” ด้วยช่ือเข้าใช้งาน 
(Username) และรหสัผา่น (Password) พร้อมด้วย รหสั OTP ที่ได้รับ ที่   
https://portal.eservice.set.or.th 
หรือ สแกน QR Code นี ้  
 
 
 

2. เมื่อเข้าสูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ ถือหุ้นสามารถกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม” เพื่อเข้าสูก่ารประชุมผ่าน
โปรแกรม Webex และรับชมการถ่ายทอดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565   

3. การเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นกรุณาใช้อปุกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดงัตอ่ไปนี ้ในการใช้งานระบบ 
 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน าควรไมต่ ่ากวา่ 10 Mbps   
 โทรศพัท์เคลื่อนที่ (Smartphone) / อปุกรณ์แท็บเล็ต ที่มีกล้องถ่ายรูป ระบบปฏิบตัิ Android รองรับ Android 8 ขึน้ไป 

หรือระบบปฏิบตัิการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ไป 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ / คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ผา่น Web Browser ได้แก่ ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรับ  Windows 10 

ขึน้ไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.12 ขึน้ไป โดยอินเทอร์เน็ตเบราวเซอร์ (Web Brower) ที่รองรับ  ได้แก่ Google Chrome 
(version 88 ขึน้ไป), Safari หรือ Internet Explorer  
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การออกเสียงลงคะแนน  
1. เมื่อประธานในที่ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องกลบัมาที่ระบบ DAP e-Shareholder  Meeting 

ที่ได้ Log - in ไว้ก่อนหน้านี ้โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดหน้าลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือเลือกปุ่ ม “ลงคะแนน” 
หลงัจากนัน้หน้าจอจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องเลอืกปุ่ มลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระวา่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่ก าหนด
คือ 1 นาที และเลอืกปุ่ ม “ยืนยนั” จะจบขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ หากผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ลงคะแนนเสียงภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย ในวาระท่ีเสนอพิจารณานัน้  
ทัง้นี ้หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ยงัเหลืออยู่ ผู้ ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ ภายใน
เวลาที่ก าหนด  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะประชุมแทน ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นที่มอบ 
ฉนัทะได้ทกุประการ ตามที่ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณี ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน
หนงัสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดในหนงัสือมอบฉันทะ โดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะไม่ได้รับช่ือเข้าใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log - in) เข้าสูร่ะบบ 
DAP e-Shareholder Meeting ในการลงคะแนนเสยีง  

********************************************************************************************************************************************************************************* 

วิธีการนับคะแนนเสียง  
1. การนบัคะแนนเสยีงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดย

ในวาระปกติใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ฐานในการนบัคะแนนเสยีงจะนบั
เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงท่ี  “เห็นด้วย” และ ”ไม่เห็นด้วย” ส าหรับ
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ี ”งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาคิดเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง   

2. ภายหลงัจากการลงคะแนนเสยีงเสร็จสิน้ในแตล่ะวาระ บริษัทจะประกาศและแสดงผลการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ 
วา่คะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงมีเท่าไร โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถกดดผูล 
คะแนนของแตล่ะวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน  

********************************************************************************************************************************************************************************* 

การส่งค าถาม  
กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการถามค าถามระหว่างประชุม ในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ผู้ ถือหุ้นจะต้องกลบัมาที่ระบบ DAP e-
Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี ้และเลือกปุ่ ม “สง่ค าถาม” เพื่อพิมพ์ค าถามไว้เบือ้งต้น และกดปุ่ ม “ยืนยนั” 
เพื่อสง่ค าถามเข้าคิวถามในระบบ  
โดยค าถามที่จะอนญุาตให้ถามในวาระได้ จะต้องเก่ียวข้องกบัวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
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 บริษัทไมม่ีการจดัห้องประชมุให้ผู้ ถือหุ้นแบบเข้านัง่ฟังในห้องประชมุ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ในวนั
พธุที่ 27 เมษายน 2565 จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นความจ านงเข้าร่วมประชุม
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์แทนเทา่นัน้

 บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และระบบเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เพียงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ทัง้นี ้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นศึกษาขัน้ตอนในการลงทะเบียน และควรลงทะเบียนในระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting ลว่งหน้า ก่อนถึงวนัประชมุ

 ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม 
การลงคะแนน และการถามค าถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” 
สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 10 หรือที่ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
หรือสแกน QR Code นี ้ 

กรณีมีข้อสงสยัหรือปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบียนลว่งหน้า หรือการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ กรุณาติดตอ่
เลขานกุารบริษัท
บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศพัท์ 02 585 4900-3 หรือ 02 913 2180-9
อีเมล : aruck@vanachai.com

ในการจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์) โดยใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของผูถื้อหุ้นเพือ่เป็นการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด และ
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการ
คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์) 

กรุณากรอกเอกสารนี ้เฉพาะกรณี  
1. ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่นที่สว่นราชการออกให้เป็นเอกสารแสดงตวัตน หรือ 
2. ผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

ช่ือผู้ ถือหุ้น..................................................................................................................................................................  
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน / เลขทะเบียนนิติบคุคล...................................................................สญัชาติ....................... 
เป็นผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนผู้ ถือหุ้น ของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นสามญัทัง้สิน้ จ านวน ..........................................................หุ้น  

ข้อมลูสถานะผู้ เข้าร่วมประชมุ   
 ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่น (ไมใ่ช่บตัรประจ าตวัประชาชน) ที่สว่นราชการออกให้

เป็นเอกสารแสดงตวัตน  
อีเมล (e-mail)* ………………………………………เบอร์โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)*………………………........  

 ผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
  ช่ือผู้แทน ……………………………………..สญัชาติ.................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน................................   

อีเมล (e-mail)* ………………………………………เบอร์โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)*………………………........  

โดยสถานะผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้สองกรณี จะต้องสง่เอกสารแสดงตวัตนให้บริษัทตรวจสอบเพื่อลงทะเบียนในระบบ DAP 
e-Shareholder Meeting แทนให้ผู้ ถือหุ้น โดยสง่ทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล (e-mail) ตามทีบ่ริษัทแจ้งในหวัข้อ “การสง่เอกสาร
และลงทะเบียนยืนยนัตวัตนผู้ ถือหุ้น”   

ลงช่ือ.......................................................ผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนนิติบคุคล 
                                    (                                                      )  

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมลูทัง้หมดให้ถกูต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์โทรศพัท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริษัท
จะไม่สามารถจดัสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) รหสัผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน 
(Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 9 
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บคุคลธรรมดา นิติบคุคล 

ประชมุด้วยตนเอง มอบฉันทะ มอบฉันทะ 

ใช้บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

ผู้แทนประชมุด้วยตนเอง 

ลงทะเบียนผา่นระบบ DAP         
e-Shareholder Meeting 
ได้ตัง้แตว่นัที่ 11 เมษายน 2565 

สง่เอกสารมายงับริษัท ที่เลขานกุารบริษัท ทางไปรษณีย์ 
(ไมค่วรช้ากวา่วนัที่ 20 เมษายน 2565) หรือทาง 

อีเมล: aruck@vanachai.com 

ใช้เอกสารราชการอ่ืน 

ประธานเปิดประชมุ เวลา 10.00 น.  

เลขานกุารบริษัทเสนอวาระการประชมุตามล าดบั  

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ลงคะแนนตามวาระ  
(ผู้ ถือหุ้นเข้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพ่ือ

ลงคะแนน) 

เลขานกุารบริษัทกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัทตรวจสอบข้อมลูยืนยนัตวัตน 

จดัสง่ Username และ Password ไปยงัอีเมลที่   
ลงทะเบียน / แจ้งไว้กบับริษัท 

วนัประชมุเปิดระบบเข้าสูก่ารประชมุ  
ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. 
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คคูู่่มมืืออกกาารรใใชช้ง้งาานน
รระะบบบบกกาารรปปรระะชชุมุมผผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้นผผ่า่านนสสืื่อ่อออิเิเลล็ก็กททรรออนนิกิกสส์์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DDAAPP ee--SShhaarreehhoollddeerr MMeeeettiinngg

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 9 
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บคุคลธรรมดา นิติบคุคล 

ประชมุด้วยตนเอง มอบฉันทะ มอบฉันทะ 

ใช้บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

ผู้แทนประชมุด้วยตนเอง 

ลงทะเบียนผา่นระบบ DAP         
e-Shareholder Meeting 
ได้ตัง้แตว่นัที่ 11 เมษายน 2565 

สง่เอกสารมายงับริษัท ที่เลขานกุารบริษัท ทางไปรษณีย์ 
(ไมค่วรช้ากวา่วนัที ่20 เมษายน 2565) หรือทาง 

อีเมล: aruck@vanachai.com 

ใช้เอกสารราชการอ่ืน 

ประธานเปิดประชมุ เวลา 10.00 น.  

เลขานกุารบริษัทเสนอวาระการประชมุตามล าดบั  

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ลงคะแนนตามวาระ  
(ผู้ ถือหุ้นเข้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพ่ือ

ลงคะแนน) 

เลขานกุารบริษัทกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัทตรวจสอบข้อมลูยืนยนัตวัตน 

จดัสง่ Username และ Password ไปยงัอีเมลที่   
ลงทะเบียน / แจ้งไว้กบับริษัท 

วนัประชมุเปิดระบบเข้าสูก่ารประชมุ  
ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. 
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ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท  
 บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ  
อีเมล : aruck@vanachai.com 
ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 22 เมษายน 2565 (วนัที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรสง่ไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
วนัท่ี 20 เมษายน 2565  

 ภายหลงัจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งช่ือเข้าใช้งาน (Username) และ
รหสัผา่น (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder 
Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทในหนงัสอืมอบฉนัทะ  

 ในกรณีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นในแต่
ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะบนัทกึการลงคะแนนในระบบ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับช่ือเข้าใช้งาน (Username) 
และรหสัผา่น (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสยีงอีก โดยบริษัทจะสง่ Link การประชุมให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อให้
สามารถเข้าร่วมการประชมุ โดยหากประสงค์จะถามค าถาม ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องพิมพ์ข้อความค าถามเพื่อจดัคิว
ผู้จะถาม โดยเลอืกปุ่ ม Chat ของระบบ Webex เพื่อพิมพ์และสง่ค าถามให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ   

อนึง่ เนื่องจากการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้หนึ่ง e-mail address ในการลงทะเบียน
ตอ่ผู้ ถือหุ้น 1 รายเทา่นัน้ หากผู้ เข้าประชมุเป็นผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายอื่นด้วย หรือ ผู้ เข้าประชมุท่ีรับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียม e-mail address ตามจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  
********************************************************************************************************************************************************************************* 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
1. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ใน

วนัที่ 27 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 8.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยการกดเลือก “เข้าสู่ระบบ” ด้วยช่ือเข้าใช้งาน 
(Username) และรหสัผา่น (Password) พร้อมด้วย รหสั OTP ที่ได้รับ ที ่  
https://portal.eservice.set.or.th 
หรือ สแกน QR Code นี ้  
 
 
 

2. เมื่อเข้าสูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ ถือหุ้นสามารถกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม” เพื่อเข้าสูก่ารประชุมผ่าน
โปรแกรม Webex และรับชมการถ่ายทอดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565   

3. การเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นกรุณาใช้อปุกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดงัตอ่ไปนี ้ในการใช้งานระบบ 
 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน าควรไมต่ ่ากวา่ 10 Mbps   
 โทรศพัท์เคลื่อนที่ (Smartphone) / อปุกรณ์แท็บเล็ต ที่มีกล้องถ่ายรูป ระบบปฏิบตัิ Android รองรับ Android 8 ขึน้ไป 

หรือระบบปฏิบตัิการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ไป 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ / คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ผา่น Web Browser ได้แก่ ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรับ  Windows 10 

ขึน้ไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.12 ขึน้ไป โดยอินเทอร์เน็ตเบราวเซอร์ (Web Brower) ที่รองรับ  ได้แก่ Google Chrome 
(version 88 ขึน้ไป), Safari หรือ Internet Explorer  
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สสาารรบบััญญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)
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22

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 33

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)44

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)55

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
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เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

11

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ
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ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

11

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

11

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

22 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

22
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 

บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน
นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

22

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 

บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน
นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

22

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)22

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)22

2.1
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)22

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)22

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”
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มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)22
มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)22
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มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)22
มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
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ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด
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2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
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▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 
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1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย
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1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
““เเหห็น็นดด้ว้วยย”” ““ไไมม่เ่เหห็น็นดด้ว้วยย”” แแลละะ ““งงดดออออกกเเสสียียงง””

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)44

รระะหหวว่า่างงกกาารรปปรระะชชุมุม ผผูู้้ถถืืออหหุุ้น้นสสาามมาารรถถสส่ง่งคค  าาถถาามมไไดด้ล้ล่ว่วงงหหนน้้าา

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
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ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตตััววออยย่า่างงกกาารรแแสสดดงงผผลลกกาารรลลงงคคะะแแนนนนเเสสียียงง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)44
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตตััววออยย่า่างงกกาารรแแสสดดงงผผลลกกาารรลลงงคคะะแแนนนนเเสสียียงง

14
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ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)44
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กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

11

22

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  55
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15
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22
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ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

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

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

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

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้
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2/1 ถนนวงศ�สว�าง แขวงวงศ�สว�าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท� : 0-2913-2180-9, 0-2585-4900-3
โทรสาร : 0-2587-9556, 0-2587-0516
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