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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 

 

1



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565
บร�ษัท วนชัย กรุ�ป จํากัด (มหาชน)22

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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 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) 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2565
บร�ษัท วนชัย กรุ�ป จํากัด (มหาชน)66

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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