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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2566
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.)
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำาแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำาแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์ด้วยบาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 
 

ทา่นผู้ ถือหุ้นซึง่ประสงค์จะแตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยทา่นสามารถใช้
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะไว้ และได้ระบุช่ือกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับผู้ ถือหุ้ นเพ่ือประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ส าหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อ 
“รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจ าปี ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนงัสอืเชิญประชมุฯ และ “ประวตัิกรรมการ
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น” (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 ในหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัเต็ม)  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารที่จะต้องน ามาในวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 ในหนงัสือเชิญประชมุฉบบัเต็ม) มายงัส านกังานใหญ่ของบริษัท ที่นายอารักษ์ ตัง้ตระกูล 
เลขานกุารบริษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  

ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 19 เมษายน 2566 หรือสง่มอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชุมตัง้แต่เวลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป ณ สถานท่ีประชมุ 
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วนัท่ี 24 มีนาคม 2566 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 (จัดประชุมรูปแบบ physical) 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั  กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. รายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน   
   2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  
   3. ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
   4. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
   5. เอกสารท่ีจะต้องน ามาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
   6. ประวตัิกรรมการผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
   7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
   8. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 - ตามท่ีบริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2565 บริษัทได้จดัท า
รายงานการประชุมและจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมจัดส่งส าเนาดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุนีต้ามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วถกูต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
จงึเห็นสมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การพิจารณารับรองดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2565 ของคณะกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

- บริษัทได้จัดส่งแบบรายงานประจ าปี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 ซึง่จดัส่งไปให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 - ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทตามรายงานประจ าปี 2565 ของ
คณะกรรมการ   

 วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 - งบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 1 (ในหวัข้องบการเงิน) ซึง่จดัสง่ไปให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 - คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและ
งบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว   
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2565   

 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 2565 ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดงันี ้

1. รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม 2565 
ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมบริษัทมีมติอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อ
วนัท่ี 2 กนัยายน 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 173,523,748.00 บาท 
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 - ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัทตามรายงานประจ าปี 2565 ของ
คณะกรรมการ   

 วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

 - งบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 1 (ในหวัข้องบการเงิน) ซึง่จดัสง่ไปให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 - คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมตัิงบดุลและ
งบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว   
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2565   

 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 2565 ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดงันี ้

1. รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 1 มกราคม 2565 
ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมบริษัทมีมติอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 5 สิงหาคม 2565 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อ
วนัท่ี 2 กนัยายน 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 173,523,748.00 บาท 

2. พิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไรประจ าปี 2565 เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 
จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 347,047,496.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.42 ของก าไรส าหรับปี-ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 
ของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2565 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2565 
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้ นละ 0.10 บาท ดังนัน้คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้ นละ 0.10 บาท 
จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 173,523,748.00 บาท ทัง้นีห้ากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2566 

โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 17 มีนาคม 2566 
ก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2566 

ข้อมลูการเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2565 

1. ก าไรส าหรับปี - สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 1,293,776,725.15 บาท 716,689,877.58 บาท 
     ของบริษัท    
2. จ านวนหุ้นสามญั 1,735,237,480 หุ้น 1,735,237,480  หุ้น 
3. อตัราเงินปันผลจ่าย / หุ้น 0.40 บาท 0.20 บาท 
4. รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ 694,094,992.00 บาท 347,047,496.00 บาท 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 53.65 ร้อยละ 48.42 

 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 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายภทัท สหวฒัน์ กรรมการ 
5. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ กรรมการ 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่ มีคณุสมบตัิ
ท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการ
ประชมุสามญัประจ าปี 2566 ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 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  
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ และพลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ซึง่
มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระได้ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
 ทัง้นีป้ระวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ข้อมลู
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัท / กิจการอื่น ๆ  ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3  
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 2566 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้  

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

 โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
 ทัง้นี ้ไมม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทน 
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บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการ
ประชมุสามญัประจ าปี 2566 ในระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 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  
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ และพลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ซึง่
มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระได้ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
 ทัง้นีป้ระวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ข้อมลู
การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นและบริษัท / กิจการอื่น ๆ  ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3  
 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 2566 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้  

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

 โดยให้ประธานกรรมการไปพิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
 ทัง้นี ้ไมม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทน 

  

 หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอคา่ตอบแทน 
การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบัน

บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณา
อย่างรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามอตัราท่ีเสนอ 

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ถงึ ปี 2565 เป็นดงันี ้
                                                                                                         (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2563  
(จ่ายจริง) 

ปี 2564  
(จ่ายจริง) 

ปี 2565  
(จ่ายจริง) 

ปี 2566  
(ปีท่ีขอเสนอ) 

คา่ตอบแทนรายเดือนปีละ 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  
เงินรางวลัประจ าปี .              - 2,600,000 2,250,000 3,000,000 
รวม 3,000,000 5,600,000 5,250,000 6,000,000 

 การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล 
 - คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนุมตัิแต่งตัง้ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5369 หรือ นางสาวกญัญนนัท์ ปุญญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 12733 จาก
บริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั (“ส านกังาน เอ เอม็ ซี”) เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566 เน่ืองจากส านกังาน เอ เอ็ม ซี 
ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกนัหลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทมาโดยตลอด และขออนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 917,000 บาท  
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2566 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

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

(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2565 รวม 5 ปี) 
2. นส.ประภาศรี ลีลาสภุา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4664     หรือ 

(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2556 - 2560 รวม 5 ปี) 
3. นายนริศ     เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5369     หรือ  

(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 
4. นส.กญัญนนัท์ ปญุญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12733       

(ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 
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ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ เป็นผู้สอบบญัชีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชี
ของบริษัทยอ่ย 

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

 2. พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2566 เป็นเงิน 917,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 
2565 จ านวน 32,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.62 จากปี 2565 

ข้อมลูผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2565  
1. นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4663     หรือ 
2. นายนริศ     เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5369     หรือ 
3. นส.กญัญนนัท์ ปญุญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  12733      

ข้อมลูคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2565 
1.  คา่สอบบญัชีประจ าปี 450,000 บาท    
2.  คา่สอบทานรายไตรมาส 435,000 บาท  
     รวมคา่สอบบญัชี 885,000 บาท  

 และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
ดงัรายละเอียดข้างลา่งนี ้
                                                                                                                                                            (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2565 ปี 2566 เพ่ิมขึน้
(ลดลง) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทาน เฉพาะบริษัท 885,000 917,000 32,000 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 308,000 336,000 28,000 
คา่สอบทาน และคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทย่อย จ านวน 9 บริษัท 2,800,000 2,750,000 (50,000) 
คา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุของบริษัท 140,000 175,000 35,000              
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย 
จ านวน 2 บริษัท 

105,000 70,000 (35,000) 

คา่บริการสงัเกตการณ์การท าลายสินค้า - บมจ.วนชยั กรุ๊ป 5,000 - (5,000) 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,243,000 4,248,000 5,000 

การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ เป็นผู้สอบบญัชีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชี
ของบริษัทยอ่ย 

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

 2. พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2566 เป็นเงิน 917,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 
2565 จ านวน 32,000 บาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.62 จากปี 2565 

ข้อมลูผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2565  
1. นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  4663     หรือ 
2. นายนริศ     เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  5369     หรือ 
3. นส.กญัญนนัท์ ปญุญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  12733      

ข้อมลูคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2565 
1.  คา่สอบบญัชีประจ าปี 450,000 บาท    
2.  คา่สอบทานรายไตรมาส 435,000 บาท  
     รวมคา่สอบบญัชี 885,000 บาท  

 และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
ดงัรายละเอียดข้างลา่งนี ้
                                                                                                                                                            (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2565 ปี 2566 เพ่ิมขึน้
(ลดลง) 

คา่สอบบญัชีและคา่สอบทาน เฉพาะบริษัท 885,000 917,000 32,000 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทาน งบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 308,000 336,000 28,000 
คา่สอบทาน และคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทย่อย จ านวน 9 บริษัท 2,800,000 2,750,000 (50,000) 
คา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุของบริษัท 140,000 175,000 35,000              
ค่าตรวจสอบบัญชีตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย 
จ านวน 2 บริษัท 

105,000 70,000 (35,000) 

คา่บริการสงัเกตการณ์การท าลายสินค้า - บมจ.วนชยั กรุ๊ป 5,000 - (5,000) 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,243,000 4,248,000 5,000 

การพิจารณาอนมุตัิดงักลา่วต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 

อนึง่ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2566  

 
จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั   

ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครัง้นี ้
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบนี ้และน ามามอบต่อประธานกรรมการหรือ
เลขานกุารบริษัทฯ ก่อนเร่ิมการประชมุ โดยบริษัทจะเปิดลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป  

หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการบริษัท  บริษัทขอเรียนว่า บริษัทฯมีกรรมการบริษัทท่ีสามารถ
รับมอบฉนัทะจากท่านได้ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัท ภายในวนัพธุท่ี 19 เมษายน 2566 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายสมภพ สหวฒัน์) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริิษััท วนชััย กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชัน)8

 
    

 
 

 
 

    
   

   

  
 

 
 

 
  

 
 

    

  
 

 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

 สง่ิที่สง่มาด้วยลา ดบัท่ี 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจา ปี 2565

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จา กัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด
จากห้องประชมุ ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ก่อนจะเร่ิมการประชมุ นายอารักษ์ ตง้ัตระกลู ต าแหน่งเลขานกุารบริษัท ขออนญุาตแจ้งวา่การประชุมสามญัผ้ถืูอห้นุประจ าปี
2565 ครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (DAP) ของบริษัท ดิจิทลั แอคเซส
แพลตฟอร์ม จ ากดั ซง่ึเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราช
ก าหนดการวา่ด้วยการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัทขอเรียนชีแ้จงขน้ัตอนวิธีการสง่ค าถามในท่ีประชมุ การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และการนบัคะแนนเสียง
ให้ผ้ถืูอห้นุทกุท่านทราบ ดงันี ้
ขน้ัตอนการสง่ค าถามในท่ีประชมุ

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผ้เูข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนน้ัๆ ตาม
ความเหมาะสม กรณีผ้ถืูอห้นุต้องการถามค าถามระหว่างประชุม ในแต่ละวาระท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา ผ้ถืูอห้นุเลือกป่มุ “ส่งค าถาม” เพ่ือ
พิมพ์ค าถามไว้เบือ้งต้น และกดปุ่ม “ส่งค าถาม” เพ่ือส่งค าถามเข้าคิวถามในระบบ โดยค าถามท่ีจะอนญุาตให้ถามในวาระได้ จะต้อง
เก่ียวข้องกบัวาระท่ีเสนอพิจารณาในวาระเท่านน้ั เพ่ือรักษาเวลาการประชมุให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผ้ถืูอห้นุทง้ัหมด

หลงัจากนัน้ประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านค าถามของท่านตามล าดบั โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตอบ
ค าถามท่ีตรงกบัวาระในเวลานน้ัๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตามวิธีการท่ี
ได้แจ้งไว้ข้างต้น ในกรณีท่ีค าถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตาม
ความเหมาะสม และหากมีค าถามใดท่ีไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เน่ืองจากมีเวลาท่ีจ ากัด บริษัทจะพิจารณา
รวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชมุหรือผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทตอ่ไป

กรณีผ้ถืูอหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามค่มูือการใช้งานระบบการ
ประชมุผ้ถืูอห้นุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ หรือ DAP Operation โทร. 02 009-9888 กด 1
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วิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน e-Voting 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยนบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
2.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด 

อย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทัง้นี ้ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็น
กรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นดวัย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

3. เม่ือประธานในท่ีประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นเลือกปุ่ ม “ลงคะแนน” โดยการลงคะแนนมี
ให้เลือก 3 ตวัเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ผู้ ถือหุ้นจะต้องเลือกปุ่ มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า
“เห็นด้วย” “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ“งดออกเสียง” ภายในเวลาท่ีก าหนด คือ 1 นาที  ทัง้ในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
และกดปุ่ ม “สง่คะแนน” จะจบขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ หากผู้ ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
จะถือว่าผู้ ถือหุ้นดงักล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระท่ีเสนอพิจารณานัน้ ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง
คะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแตล่ะวาระได้ จนกวา่ท่ีประชมุจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ๆ 

 เพ่ือเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภยั ผู้ ใช้แต่ละคนสามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้บนอปุกรณ์แค่เคร่ืองเดียวเท่านัน้ และหากผู้ ใช้
พยายามลงช่ือเข้าสูร่ะบบบนอปุกรณ์เคร่ืองอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั การลงช่ือเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี ้
จะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นีห้้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านของท่านผู้ ถือหุ้นกบับคุคลอื่น 

กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ทุกประการ 
ตามท่ีผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะ
ถือตามการออกเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุาในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก แต่ท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุ และถามค าถามได้ 
หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสียง 
1. ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้ นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อท่ี 27 ในการออกเสียง

ลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียงและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
กรณีวาระปกติ คือ วาระท่ี 1, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 5, วาระท่ี 6, และวาระท่ี 7 มติท่ีประชุมจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/
หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ โดยสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง
ท่ีเห็นด้วย ทัง้นี ้ได้นบัรวมคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทึกคะแนนเสียง
ดงักลา่วไว้ลว่งหน้า ส าหรับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง จะไมน่ ามาคิดเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมีจ านวนเท่าไร และคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละเท่าไร โดยในแตล่ะระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระจงึ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เท่ากนั ทัง้นี ้หลงัปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามารถดผูลคะแนนของแตล่ะวาระด้วยตนเอง โดยการกดท่ีไอคอน (รูปกราฟแท่ง) 
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วิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน e-Voting 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยนบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
2.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด 

อย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทัง้นี ้ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็น
กรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นดวัย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

3. เม่ือประธานในท่ีประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นเลือกปุ่ ม “ลงคะแนน” โดยการลงคะแนนมี
ให้เลือก 3 ตวัเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ผู้ ถือหุ้นจะต้องเลือกปุ่ มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า
“เห็นด้วย” “ไมเ่หน็ด้วย” หรือ“งดออกเสียง” ภายในเวลาท่ีก าหนด คือ 1 นาที  ทัง้ในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
และกดปุ่ ม “สง่คะแนน” จะจบขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ หากผู้ ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
จะถือว่าผู้ ถือหุ้นดงักล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระท่ีเสนอพิจารณานัน้ ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลง
คะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแตล่ะวาระได้ จนกวา่ท่ีประชมุจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ๆ 

 เพ่ือเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภยั ผู้ ใช้แต่ละคนสามารถลงช่ือเข้าสู่ระบบได้บนอปุกรณ์แค่เคร่ืองเดียวเท่านัน้ และหากผู้ ใช้
พยายามลงช่ือเข้าสูร่ะบบบนอปุกรณ์เคร่ืองอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั การลงช่ือเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี ้
จะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นีห้้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านของท่านผู้ ถือหุ้นกบับคุคลอื่น 

กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ทุกประการ 
ตามท่ีผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะ
ถือตามการออกเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุาในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก แต่ท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุ และถามค าถามได้ 
หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสียง 
1. ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้ นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อท่ี 27 ในการออกเสียง

ลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียงและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
กรณีวาระปกติ คือ วาระท่ี 1, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 5, วาระท่ี 6, และวาระท่ี 7 มติท่ีประชุมจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/
หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ โดยสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง
ท่ีเห็นด้วย ทัง้นี ้ได้นบัรวมคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทึกคะแนนเสียง
ดงักลา่วไว้ลว่งหน้า ส าหรับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง จะไมน่ ามาคิดเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมีจ านวนเท่าไร และคิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละเท่าไร โดยในแตล่ะระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระจงึ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เท่ากนั ทัง้นี ้หลงัปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามารถดผูลคะแนนของแตล่ะวาระด้วยตนเอง โดยการกดท่ีไอคอน (รูปกราฟแท่ง) 
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เพ่ือการปฏิบตัิตามแนวทางท่ีดีในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชมุในครัง้นี ้
บริษัทจงึขอเชิญตวัแทนจากบริษัท ส านกักฎหมายธรรมนิติ จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย ท าหน้าท่ีดแูลการนบัคะแนนเสียง และดแูล
การประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2565 
(Record Date) นายอารักษ์ ตัง้ตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อเร่ิมเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
จ านวน 16 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 327,473,198 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 24 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,131,628,234 หุ้น 
รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 40 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,459,101,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.0866
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 15 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) ประกอบด้วย 
  1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
  2. นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
  4. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
  6. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  7. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการบริษัท 
  8. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 
  9. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการบริษัท 
10. นายภทัท สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
11. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
12. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
13. นายสิทธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
14. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ กรรมการบริษัท 
15. นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการบริษัท 
บริษัทไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์    กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
3. นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานกุารบริษัท 
4. นางประภาพร ศรีงาม ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 
นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564  

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นางพชัราวดี บญุพะเนียด บริษัท ส านักกฎหมายธรรมนิติ จ ากัด 
บริษัทมีเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นัน้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

เมื่อเลขานกุารบริษัทได้แจ้งถงึวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเร่ืองตา่ง  ๆให้ท่ีประชมุรับทราบแล้ว จงึได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวฒัน์ 
ประธานกรรมการ ซึง่เป็นประธานท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชุม  

นายสมภพ สหวฒัน์  ประธานท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีสละเวลา
มาเข้าร่วมประชมุ และกลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

เลขานกุารบริษัท เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 
17 พฤษภาคม 2564 ตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,423,965,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัท่ี 
17 พฤษภาคม 2564 ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ  
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ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์    กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
3. นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานกุารบริษัท 
4. นางประภาพร ศรีงาม ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 
นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564  

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นางพชัราวดี บญุพะเนียด บริษัท ส านักกฎหมายธรรมนิติ จ ากัด 
บริษัทมีเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นัน้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

เมื่อเลขานกุารบริษัทได้แจ้งถงึวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเร่ืองตา่ง  ๆให้ท่ีประชมุรับทราบแล้ว จงึได้เรียนเชิญนายสมภพ สหวฒัน์ 
ประธานกรรมการ ซึง่เป็นประธานท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชุม  

นายสมภพ สหวฒัน์  ประธานท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีสละเวลา
มาเข้าร่วมประชมุ และกลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

เลขานกุารบริษัท เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 
17 พฤษภาคม 2564 ตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,423,965,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัท่ี 
17 พฤษภาคม 2564 ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ  
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 
เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  

ในรอบปี 2564 ให้ท่ีประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้
1. ข้อมลูโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 จากงบการเงินรวม 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 20,041 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,181  ล้านบาท หนีส้ินรวม 12,631 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
47 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 7,410 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,134 ล้านบาท  

2. ข้อมลูวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยสรุป 
- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากบั 12,988 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4,667 ล้านบาท ต้นทุนขาย 

9,747 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,438 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 3,241 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,229 ล้านบาท และก าไรส าหรับปี-
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,294 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,884 ล้านบาท  

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก าไรส าหรับปีเท่ากบั 1,308 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีผลขาดทุนส าหรับปีเท่ากบั 
595 ล้านบาท ก าไรเพ่ิมขึน้ 1,903 ล้านบาท หรือร้อยละ 320 โดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้      
1. รายได้จากการขายรวมเพ่ิมขึน้ 4,667 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้เพ่ิมขึน้

ประมาณร้อยละ 26 และ 39 ตามล าดบั ราคาขายเฉลี่ยของแผน่เอม็ดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 
26 และ 27 ตามล าดบั   

2. ต้นทุนขาย 9,747 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,438 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณการขายแผ่นเอม็ดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้
ท่ีเพ่ิมขึน้ 

- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นเอม็ดีเอฟเท่ากบั 1,380,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2564 บริษัทผลิตจริง 1,238,734 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2563 ท่ีผลิตจริง 986,865  ลบ.ม. เพ่ิมขึน้ 251,869 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบัร้อยละ 26 

- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล้เท่ากบั 840,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2564 บริษัทผลิตจริง 560,717 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2563 ท่ีผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เพ่ิมขึน้ 158,431 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบัร้อยละ 39 

3.  ในปี 2564 มีโครงการรายจ่ายลงทนุ ดงันี ้
 3.1 โครงการจ่ายลงทนุท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2564 
 1. โครงการผลิตไม้อดั OSB (Oriented Strand Board) ก าลงัการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี ด าเนินการโดย

บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท 
สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
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2. โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนประเภทชีวมวล ด าเนินการโดยบริษัท วนชยั เอน็เนอร์ย่ี อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 9.9 MWh งบประมาณลงทุน 
600 ล้านบาท สามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เดือนกนัยายน ปี 2564 

3. โครงการก่อสร้างโรงปิดผิว ก าลังการผลิต 85,000 ลบ.ม.ต่อปี ด าเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 150 ล้านบาท สามารถผลิตและ
จ าหน่ายได้ในปี 2564 

3.2 โครงการจ่ายลงทนุท่ีจะแล้วเสร็จในปี 2565 
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไม้อดั (Plywood) ก าลงัการผลิต 60,000 ลบ.ม.ต่อปี ด าเนินการโดยบริษัท 

วนชัย พาเนล อินดัสทร่ีส์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท 
คาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) Phase 2 ก าลงัการผลิต 3.328 MWp 
โดยบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีโรงงานสระบุรี งบประมาณลงทุน 125 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถ
เร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 

3.  การเข้าลงทนุในบริษัท วนชยั โลจิสติกส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) เพ่ือด าเนินกิจการด้านการขนส่งและบริหาร
คลงัสินค้า เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดคา่ใช้จ่ายด้านการขนส่ง และเพ่ิมช่องทางในการด าเนินธุรกิจ
ให้แก่บริษัทในกลุม่ ได้เร่ิมด าเนินการเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

4. ในเร่ืองนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2564 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 ้
- คณุกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอเรียนถามเร่ือง 

- จากรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 12,987.7 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัปี 2563 เท่ากบั 4,666.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 56 โดยมีปัจจยั
หลกัจากปัญหาสงครามทางการค้า ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีคล่ีคลายลง ความเช่ือมัน่ในสภาวะ
เศรษฐกิจมีเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ความต้องการสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในตลาดตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ ประกอบกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีลดความรุนแรงในต้นปี 2564  
แตเ่ม่ือต้นปี 2565 เกิดสถานการณ์สู้รบกนัระหวา่งรัสเซียกบัยเูครนขึน้อีก สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกบั

ยูเครน จะส่งผลกระทบทัง้ทางตรง และทางอ้อมกับบริษัทฯ และประเทศท่ีเป็นลกูค้าหลกัของบริษัทในด้านใดอีก
หรือไม ่หากมี บริษัทฯ มีการวางแผนกลยทุธ์ และแนวทางในการบริหารจดัการอย่างไร 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 
เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญให้นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  

ในรอบปี 2564 ให้ท่ีประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้
1. ข้อมลูโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 จากงบการเงินรวม 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 20,041 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,181  ล้านบาท หนีส้ินรวม 12,631 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
47 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 7,410 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,134 ล้านบาท  

2. ข้อมลูวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยสรุป 
- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากบั 12,988 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4,667 ล้านบาท ต้นทุนขาย 

9,747 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,438 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 3,241 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,229 ล้านบาท และก าไรส าหรับปี-
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,294 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,884 ล้านบาท  

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก าไรส าหรับปีเท่ากบั 1,308 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีผลขาดทุนส าหรับปีเท่ากบั 
595 ล้านบาท ก าไรเพ่ิมขึน้ 1,903 ล้านบาท หรือร้อยละ 320 โดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้      
1. รายได้จากการขายรวมเพ่ิมขึน้ 4,667 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้เพ่ิมขึน้

ประมาณร้อยละ 26 และ 39 ตามล าดบั ราคาขายเฉลี่ยของแผน่เอม็ดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 
26 และ 27 ตามล าดบั   

2. ต้นทุนขาย 9,747 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,438 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณการขายแผ่นเอม็ดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้
ท่ีเพ่ิมขึน้ 

- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นเอม็ดีเอฟเท่ากบั 1,380,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2564 บริษัทผลิตจริง 1,238,734 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2563 ท่ีผลิตจริง 986,865  ลบ.ม. เพ่ิมขึน้ 251,869 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบัร้อยละ 26 

- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล้เท่ากบั 840,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2564 บริษัทผลิตจริง 560,717 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2563 ท่ีผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เพ่ิมขึน้ 158,431 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบัร้อยละ 39 

3.  ในปี 2564 มีโครงการรายจ่ายลงทนุ ดงันี ้
 3.1 โครงการจ่ายลงทนุท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2564 
 1. โครงการผลิตไม้อดั OSB (Oriented Strand Board) ก าลงัการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี ด าเนินการโดย

บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท 
สามารถผลิตและจ าหน่ายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 
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2. โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนประเภทชีวมวล ด าเนินการโดยบริษัท วนชยั เอน็เนอร์ย่ี อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ก าลงัการผลิต 9.9 MWh งบประมาณลงทุน 
600 ล้านบาท สามารถผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เดือนกนัยายน ปี 2564 

3. โครงการก่อสร้างโรงปิดผิว ก าลังการผลิต 85,000 ลบ.ม.ต่อปี ด าเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 150 ล้านบาท สามารถผลิตและ
จ าหน่ายได้ในปี 2564 

3.2 โครงการจ่ายลงทนุท่ีจะแล้วเสร็จในปี 2565 
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไม้อดั (Plywood) ก าลงัการผลิต 60,000 ลบ.ม.ต่อปี ด าเนินการโดยบริษัท 

วนชัย พาเนล อินดัสทร่ีส์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท 
คาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 

2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) Phase 2 ก าลงัการผลิต 3.328 MWp 
โดยบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท่ีโรงงานสระบุรี งบประมาณลงทุน 125 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถ
เร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 

3.  การเข้าลงทนุในบริษัท วนชยั โลจิสติกส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) เพ่ือด าเนินกิจการด้านการขนส่งและบริหาร
คลงัสินค้า เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดคา่ใช้จ่ายด้านการขนส่ง และเพ่ิมช่องทางในการด าเนินธุรกิจ
ให้แก่บริษัทในกลุม่ ได้เร่ิมด าเนินการเมื่อไตรมาสที่ 1 ปี 2565 

4. ในเร่ืองนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2564 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 ้
- คณุกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอเรียนถามเร่ือง 

- จากรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 12,987.7 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัปี 2563 เท่ากบั 4,666.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 56 โดยมีปัจจยั
หลกัจากปัญหาสงครามทางการค้า ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีคลี่คลายลง ความเช่ือมัน่ในสภาวะ
เศรษฐกิจมีเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ความต้องการสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในตลาดตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ ประกอบกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีลดความรุนแรงในต้นปี 2564  
แตเ่ม่ือต้นปี 2565 เกิดสถานการณ์สู้รบกนัระหวา่งรัสเซียกบัยเูครนขึน้อีก สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกบั

ยูเครน จะส่งผลกระทบทัง้ทางตรง และทางอ้อมกับบริษัทฯ และประเทศท่ีเป็นลกูค้าหลกัของบริษัทในด้านใดอีก
หรือไม ่หากมี บริษัทฯ มีการวางแผนกลยทุธ์ และแนวทางในการบริหารจดัการอย่างไร 
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- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- สงครามระหวา่งรัสเซียกบัยเูครน ในเบือ้งต้นมีผลกระทบตอ่ราคาน า้มนัและปิโตรเคมีต่างๆ ซึง่มีผลท าให้ต้นทุน
เพ่ิมขึน้ แตจ่ะเป็นผลกระทบต่ออตุสาหกรรมทัง้หมด โดยสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบไปอีกอย่างน้อย
หนึง่ไตรมาส บริษัทมีการบริหารจดัการการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมี Margin อยู่ในระดบัท่ีปกติ 
มีการลดต้นทนุและลดปริมาณการใช้ โดยยงัคงรักษาคณุภาพผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน ส าหรับผลกระทบ
ในระยะกลางและระยะยาวนัน้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ของสงครามจะมีระยะเวลานานเพียงใด และจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางด้านราคาน า้มัน และปิโตรเคมีให้เพ่ิมขึน้เท่าไหร่ ในเบือ้งต้น ณ ปัจจุบันนี ้จาก
ผลกระทบดงักลา่วบริษัทยงัสามารถท่ีจะแก้ไขและปรับปรุงในเร่ืองของกระบวนการผลิตเพ่ือช่วยลดต้นทุน ให้
อยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคมุได้ 

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามรายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีประกอบในงบดลุ และงบก าไรขาดทนุของบริษัท งวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดงันี ้ 

1. งบดลุโดยสรุปของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,650 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 663 ล้านบาท หนีส้ินรวม 4,553 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 98 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 7,097 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 565 ล้านบาท  

2. งบก าไรขาดทนุของบริษัทปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,157 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,433 
ล้านบาท, ต้นทุนขาย 3,796 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 707 ล้านบาท, ก าไรขัน้ต้น 1,361 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 726 ล้านบาท 
และก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 739 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 630 ล้านบาท    

 ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,423,311,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท 
ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ 
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วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 
เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบและพิจารณาอนมุตัิ โดยมรีายละเอียดดงันี ้ 

1.  บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันท่ี     
1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 
11 สิงหาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 173,523,748.00 บาท และ
ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 

2. เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 นัน้ จากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงาน เป็นก าไรส าหรับปี-ในส่วนท่ีเป็น
ของผู้ ถือหุ้นบริษัท จ านวน 1,293,776,725.15 บาท 
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลจ่าย 
ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 694,094,992.00 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 53.65 ของก าไรส าหรับปี-ในส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2564 ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้
ก าหนดไว้ รวมทัง้ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะน าปัจจยัต่างๆ มา
พิจารณาประกอบ เช่น ข้อก าหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคลอ่งของบริษัท , เง่ือนไข
และข้อก าหนดในสญัญาท่ีบริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนในอนาคต  
ทัง้นีบ้ริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ดงันัน้คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีต้องจ่าย 
ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 520,571,244.00 บาท 
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
 เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้    
เห็นด้วย 1,459,965,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมตัิการจดัสรรผลก าไรประจ าปี 
2564 เป็นเงินปันผล มีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ  
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- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- สงครามระหวา่งรัสเซียกบัยเูครน ในเบือ้งต้นมีผลกระทบตอ่ราคาน า้มนัและปิโตรเคมีต่างๆ ซึง่มีผลท าให้ต้นทุน
เพ่ิมขึน้ แตจ่ะเป็นผลกระทบต่ออตุสาหกรรมทัง้หมด โดยสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบไปอีกอย่างน้อย
หนึง่ไตรมาส บริษัทมีการบริหารจดัการการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมี Margin อยู่ในระดบัท่ีปกติ 
มีการลดต้นทนุและลดปริมาณการใช้ โดยยงัคงรักษาคณุภาพผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน ส าหรับผลกระทบ
ในระยะกลางและระยะยาวนัน้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ของสงครามจะมีระยะเวลานานเพียงใด และจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางด้านราคาน า้มัน และปิโตรเคมีให้เพ่ิมขึน้เท่าไหร่ ในเบือ้งต้น ณ ปัจจุบันนี ้จาก
ผลกระทบดงักลา่วบริษัทยงัสามารถท่ีจะแก้ไขและปรับปรุงในเร่ืองของกระบวนการผลิตเพ่ือช่วยลดต้นทุน ให้
อยู่ในระดบัท่ีสามารถควบคมุได้ 

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามรายงานประจ าปี 2564 ของคณะกรรมการ 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีประกอบในงบดลุ และงบก าไรขาดทนุของบริษัท งวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดงันี ้ 

1. งบดลุโดยสรุปของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,650 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 663 ล้านบาท หนีส้ินรวม 4,553 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 98 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 7,097 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 565 ล้านบาท  

2. งบก าไรขาดทนุของบริษัทปี 2564 เม่ือเทียบกบัปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,157 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,433 
ล้านบาท, ต้นทุนขาย 3,796 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 707 ล้านบาท, ก าไรขัน้ต้น 1,361 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 726 ล้านบาท 
และก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 739 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 630 ล้านบาท    

 ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,423,311,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท 
ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ 
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วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 
เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบและพิจารณาอนมุตัิ โดยมรีายละเอียดดงันี ้ 

1.  บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี วันท่ี     
1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิไปแล้ว เมื่อวนัท่ี 
11 สิงหาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวน 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงินทัง้สิน้ 173,523,748.00 บาท และ
ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 

2. เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 นัน้ จากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงาน เป็นก าไรส าหรับปี-ในส่วนท่ีเป็น
ของผู้ ถือหุ้นบริษัท จ านวน 1,293,776,725.15 บาท 
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลจ่าย 
ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 694,094,992.00 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 53.65 ของก าไรส าหรับปี-ในส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ของงบการเงินรวมปี 2564 ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้
ก าหนดไว้ รวมทัง้ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะน าปัจจยัต่างๆ มา
พิจารณาประกอบ เช่น ข้อก าหนดตามกฎหมาย, ฐานะการเงิน, กระแสเงินสด, สภาพคลอ่งของบริษัท , เง่ือนไข
และข้อก าหนดในสญัญาท่ีบริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนในอนาคต  
ทัง้นีบ้ริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ดงันัน้คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีต้องจ่าย 
ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 1,735,237,480 หุ้น เป็นเงิน 520,571,244.00 บาท 
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
 เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้    
เห็นด้วย 1,459,965,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมตัิการจดัสรรผลก าไรประจ าปี 
2564 เป็นเงินปันผล มีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ  
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ดงันัน้กรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระในครัง้นีม้ี 5 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 การคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา   

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าพลต ารวจเอกสุนทร ซ้ายขวญั และ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อิสระ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 คนดงักล่าว
ข้างต้น กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท ข้อมลูการด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมหน้าท่ี 22 - 29 และเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 

 กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่   
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 

ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง  
 

บตัรเสยี  
 

1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการ 
 

1,415,379,433 
ร้อยละ 99.3971 

8,585,599  
ร้อยละ 0.6029 

0 0 

2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 1,378,362,613 
ร้อยละ 99.3604 

8,872,419  
ร้อยละ 0.6396 

730,000 0 

3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

1,379,092,613 
ร้อยละ 99.3608 

8,872,419  
ร้อยละ 0.6392 

0 0 

4. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการ 1,414,649,433 
ร้อยละ 99.3458 

9,315,599  
ร้อยละ 0.6542 

0 0 

5. นางสาวภทัรา สหวฒัน์  กรรมการบริษัท 1,451,379,433 
ร้อยละ 99.4119 

8,585,599  
ร้อยละ 0.5881 

0 0 

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ
ท่ีต้องออกตามวาระทัง้ 5 คน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 13 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ดงันัน้กรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระในครัง้นีม้ี 5 คน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 การคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่าง ๆ โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา   

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าพลต ารวจเอกสุนทร ซ้ายขวญั และ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อิสระ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น าประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 คนดงักล่าว
ข้างต้น กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท ข้อมลูการด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมหน้าท่ี 22 - 29 และเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 

 กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่   
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 

ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง  
 

บตัรเสยี  
 

1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการ 
 

1,415,379,433 
ร้อยละ 99.3971 

8,585,599  
ร้อยละ 0.6029 

0 0 

2. พล.ต.อ.สนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 1,378,362,613 
ร้อยละ 99.3604 

8,872,419  
ร้อยละ 0.6396 

730,000 0 

3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

1,379,092,613 
ร้อยละ 99.3608 

8,872,419  
ร้อยละ 0.6392 

0 0 

4. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการ 1,414,649,433 
ร้อยละ 99.3458 

9,315,599  
ร้อยละ 0.6542 

0 0 

5. นางสาวภทัรา สหวฒัน์  กรรมการบริษัท 1,451,379,433 
ร้อยละ 99.4119 

8,585,599  
ร้อยละ 0.5881 

0 0 

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุติัเลือกตัง้กรรมการ
ท่ีต้องออกตามวาระทัง้ 5 คน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 13 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ 
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เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 5,600,000 บาท ซึง่เป็นคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี
หน้าท่ี 85 ในหัวข้อค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเป็นเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท 

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึง่รวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท เท่ากบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
ทัง้นีไ้มม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี  
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 

เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,459,935,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9979 
ไมเ่ห็นด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0021 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึง่รวมถงึกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วย
คา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรต่อไป 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 29 ถึงข้อท่ี 33 และพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2565 เน่ืองจากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ติดต่อกันหลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 885,000 บาท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้
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1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับงวดบญัชีปี 2565 ตามรายช่ือดงันี ้

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) 

ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด  ๆ กับบริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

2. พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากบัปี 2564   
 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2565 
เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 9 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,740,000 บาท 
รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,933,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี 
และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท 
เป็นจ านวนเงิน 245,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,178,000 บาท 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,459,965,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ 
นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5369 หรือ นางสาวกญัญนนัท์ ปุญญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
12733 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 และได้รับค่าสอบบญัชี
รวม 885,000 บาท ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ 

และรับทราบเร่ืองค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 9 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,740,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,933,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี และมีค่าบริการอื่น 
คือคา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุ ในสว่นของบริษัทและบริษัทยอ่ยจ านวน 3 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 245,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,178,000 บาท 
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เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 5,600,000 บาท ซึง่เป็นคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี
หน้าท่ี 85 ในหัวข้อค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเป็นเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท 

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึง่รวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท เท่ากบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
ทัง้นีไ้มม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี  
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 

เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,459,935,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9979 
ไมเ่ห็นด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0021 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึง่รวมถงึกรรมการตรวจสอบด้วย ประกอบด้วย
คา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชุมเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรต่อไป 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 29 ถึงข้อท่ี 33 และพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2565 เน่ืองจากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ติดต่อกันหลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 885,000 บาท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้
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1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับงวดบญัชีปี 2565 ตามรายช่ือดงันี ้

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) 

ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด  ๆ กับบริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

2. พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากบัปี 2564   
 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2565 
เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 9 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,740,000 บาท 
รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,933,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี 
และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัท 
เป็นจ านวนเงิน 245,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,178,000 บาท 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,459,965,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ 
นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5369 หรือ นางสาวกญัญนนัท์ ปุญญาวิวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
12733 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 และได้รับค่าสอบบญัชี
รวม 885,000 บาท ตามท่ีตวัแทนประธานท่ีประชมุเสนอ 

และรับทราบเร่ืองค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 9 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,740,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,933,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี และมีค่าบริการอื่น 
คือคา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุ ในสว่นของบริษัทและบริษัทยอ่ยจ านวน 3 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 245,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,178,000 บาท 



บริิษััท วนชััย กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชัน)20
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้

- คณุวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
 - ราคาขาย MDF ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี ้เทียบกบัสิน้ปีท่ีแล้ว ปรับตวัสงูขึน้หรือไม ่ประมาณก่ี%   

- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- ราคาขายของแผ่น MDF ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีราคาขายใกล้เคียงกนั 

- สายการผลิต OSB ปีนีม้ีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเท่าไหร่ ถึงจุด breakeven หรือยงั และแนวโน้มราคาขาย OSB 
เป็นอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- จากท่ีสายการผลิต OSB ได้เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายในไตรมาสท่ี 4 ปีท่ีผ่านมา สามารถใช้ก าลงัการผลิต
ประมาณ 60% ในปีนีอ้ยู่ในช่วงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเลก็น้อย โดยคาดวา่ในไตรมาสท่ี 3 ปีนี ้จะสามารถผลิตได้
เตม็ท่ี 100% และส าหรับแนวโน้มราคาขายแผ่น OSB ในปีนี ้สามารถปรับตวัสงูขึน้ได้เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว 

- คณุพชร เสริมทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
- แนวโน้มราคาของ MDF และ Particle board เทียบกบัช่วงปลายปี 2564 

- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- ราคาขายของแผ่น MDF ใกล้เคียงกบัช่วงปลายปี 2564 และ ราคาขายของแผ่น Particle board ในไตรมาสที่ 1 
ปี 2565 ปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ประมาณ 5% 

- เน่ืองจากบริษัทมีการลงทนุหลายโครงการ และต้นทนุการผลิตและขนสง่ตา่งๆ ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ จะท าให้ Margin ของบริษัท
จะมีแนวโน้มลดลงหรือไมใ่นปีนีเ้ม่ือเทียบกบัปี 2564 และบริษัทมีวิธีบริหารจดัการอตัราก าไรอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- โครงการตา่งๆ ท่ีบริษัทได้ลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เช่น โครงการโลจิสติกส์ , โครงการ
โรงไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้บริษัทมี Margin ดีขึน้ แต่ในภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกบัยูเครน ท าให้ราคาน า้มนั
และปิโตรเคมีต่างๆ มีราคาสงูขึน้ ท าให้ต้นทุนบางส่วนขยบัขึน้มา ซึง่การท่ีบริษัทมีการขยายงานเร่ืองการลด
ต้นทนุการผลิต เช่น โครงการโลจิสติกส์, โครงการโรงไฟฟ้า ตา่งๆ จะสามารถช่วยชดเชยได้ในส่วนหนึ่ง ดงันัน้
เร่ืองประมาณการ Margin ท่ีบริษัทประมาณการไว้ ยงัสามารถรักษาตวัเลขไว้ได้เหมือนเดิม  

- คณุกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อ้างอิง
จากข้อซกัถามในรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เก่ียวกบัการมอบสวสัดิการด้านกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพให้กบัพนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามแนวทาง ESG ซึง่บริษัทฯ ตอบวา่บริษัทฯ ยงัไม่มีการจดัตัง้
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ขอเรียนถามวา่บริษัทฯ มีแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ย่างไร 
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- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บริษัทได้ไปศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้กองทนุ ผลการศกึษาเบือ้งต้นเห็นว่า
ตลาดทนุตา่งๆ ยงัอยู่ในสภาวะท่ีไม่แน่นอนสงู และอาจจะปรับตวัลงตามตลาดทุนนานาชาติ ด้วยสภาพคล่อง
และอตัราเงินเฟ้อ เม่ือตลาดมีเสถียรภาพแล้ว บริษัทจะกลบัมาศกึษาเร่ืองกองทนุส ารองเลีย้งชีพอีกครัง้ ในเวลา
ท่ีเหมาะสมกบัตลาดทนุ 

- คณุธนัยพร ศิริวฒันโชค ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ สภาวะคา่เงินบาทออ่นตอนนีเ้ป็นบวกตอ่บริษัทมากไหม (ทุกการอ่อนค่า 
1 บาท สง่ผลตอ่ก าไรมากแคไ่หน) 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- ค่าเงินบาทท่ีอ่อนลงจะมีผลดีต่อบริษัท เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสดัส่วนรายได้จากการขาย ท่ีเป็นการขาย
ตา่งประเทศประมาณ 80% ของรายได้จากการขายรวม และจากประมาณการรายได้จากการขายรวมปี 2565 ท่ีคาดวา่
จะเพ่ิมขึน้จากปี 2564 ประมาณ 15-20% ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีค่าเงินบาทอ่อนค่า จะมีส่วนท่ีท าให้
บริษัทมีรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ โดยประมาณการรายได้จากการขายต่างประเทศท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง 1 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะท าให้บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้ประมาณ 200 ล้านบาท           

- คณุเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
1. ปัจจยัท่ีน่าเป็นห่วงในปีนีท่ี้ผู้บริหารมองเห็น มีอะไรบ้าง  

- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- เร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงในปีนี ้เป็นเร่ืองสงครามระหว่างรัสเซียกบัยูเครนท่ียงัไม่ยุติ ซึ่งมีผลกระทบให้ราคาน า้มนั 
และปิโตรเคมีต่างๆ สงูขึน้ และเร่ืองผลกระทบจากการ Lock down ของประเทศจีน ท่ีเซี่ยงไฮ้ ท่ีมีผลกระทบ
ในเร่ืองการขนสง่สินค้าบ้างเลก็น้อย ซึง่ปัจจยัเสี่ยงท่ีบริษัทเป็นห่วงคือผลกระทบท่ีจะท าให้ต้นทุนการผลิตสงูขึน้ 
สว่นทางด้านตลาดปัจจุบนัยงัไม่มีผลกระทบ โดยบริษัทมองว่าปัจจยัเส่ียงทางด้านการตลาดยงัไม่น่าเป็นห่วง 
เน่ืองจากความต้องการของตลาดยงัคงมีอยู่ 

2. งบลงทนุของปีนีแ้ละอีก 2-3 ปี เป็นอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- งบประมาณลงทุนท่ีบริษัทได้ด าเนินการไปแล้วประมาณ 80% โดยมีงบประมาณลงทุนท่ีเหลืออยู่ของปีนี ้
คือ โครงการผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop Phase 2 (โรงงานสระบรีุ) งบประมาณลงทุน 125 ล้านบาท ซึง่คาดว่าจะเปิด
ด าเนินการได้ในไตรมาส 2 ปี 2565 และในปี 2566 บริษัทมีโครงการปรับปรุงโรงกระดาษปิดผิว งบลงทนุประมาณ 
100 กวา่ล้านบาท ดงันัน้งบประมาณลงทนุในปี 2565 - 2566 จะมีเพียงเท่านี ้
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้

- คณุวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
 - ราคาขาย MDF ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี ้เทียบกบัสิน้ปีท่ีแล้ว ปรับตวัสงูขึน้หรือไม ่ประมาณก่ี%   

- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- ราคาขายของแผ่น MDF ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เม่ือเทียบกบัไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีราคาขายใกล้เคียงกนั 

- สายการผลิต OSB ปีนีม้ีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเท่าไหร่ ถึงจุด breakeven หรือยงั และแนวโน้มราคาขาย OSB 
เป็นอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- จากท่ีสายการผลิต OSB ได้เร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายในไตรมาสท่ี 4 ปีท่ีผ่านมา สามารถใช้ก าลงัการผลิต
ประมาณ 60% ในปีนีอ้ยู่ในช่วงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเลก็น้อย โดยคาดวา่ในไตรมาสท่ี 3 ปีนี ้จะสามารถผลิตได้
เตม็ท่ี 100% และส าหรับแนวโน้มราคาขายแผ่น OSB ในปีนี ้สามารถปรับตวัสงูขึน้ได้เมื่อเทียบกบัปีท่ีแล้ว 

- คณุพชร เสริมทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
- แนวโน้มราคาของ MDF และ Particle board เทียบกบัช่วงปลายปี 2564 

- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- ราคาขายของแผ่น MDF ใกล้เคียงกบัช่วงปลายปี 2564 และ ราคาขายของแผ่น Particle board ในไตรมาสที่ 1 
ปี 2565 ปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ประมาณ 5% 

- เน่ืองจากบริษัทมีการลงทนุหลายโครงการ และต้นทนุการผลิตและขนสง่ตา่งๆ ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ จะท าให้ Margin ของบริษัท
จะมีแนวโน้มลดลงหรือไมใ่นปีนีเ้ม่ือเทียบกบัปี 2564 และบริษัทมีวิธีบริหารจดัการอตัราก าไรอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- โครงการตา่งๆ ท่ีบริษัทได้ลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เช่น โครงการโลจิสติกส์ , โครงการ
โรงไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้บริษัทมี Margin ดีขึน้ แต่ในภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกบัยูเครน ท าให้ราคาน า้มนั
และปิโตรเคมีต่างๆ มีราคาสงูขึน้ ท าให้ต้นทุนบางส่วนขยบัขึน้มา ซึง่การท่ีบริษัทมีการขยายงานเร่ืองการลด
ต้นทนุการผลิต เช่น โครงการโลจิสติกส์, โครงการโรงไฟฟ้า ตา่งๆ จะสามารถช่วยชดเชยได้ในส่วนหนึ่ง ดงันัน้
เร่ืองประมาณการ Margin ท่ีบริษัทประมาณการไว้ ยงัสามารถรักษาตวัเลขไว้ได้เหมือนเดิม  

- คณุกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อ้างอิง
จากข้อซกัถามในรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เก่ียวกบัการมอบสวสัดิการด้านกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพให้กบัพนกังานและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามแนวทาง ESG ซึง่บริษัทฯ ตอบวา่บริษัทฯ ยงัไม่มีการจดัตัง้
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ขอเรียนถามวา่บริษัทฯ มีแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ย่างไร 
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- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บริษัทได้ไปศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้กองทนุ ผลการศกึษาเบือ้งต้นเห็นว่า
ตลาดทนุตา่งๆ ยงัอยู่ในสภาวะท่ีไม่แน่นอนสงู และอาจจะปรับตวัลงตามตลาดทุนนานาชาติ ด้วยสภาพคล่อง
และอตัราเงินเฟ้อ เม่ือตลาดมีเสถียรภาพแล้ว บริษัทจะกลบัมาศกึษาเร่ืองกองทนุส ารองเลีย้งชีพอีกครัง้ ในเวลา
ท่ีเหมาะสมกบัตลาดทนุ 

- คณุธนัยพร ศิริวฒันโชค ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ สภาวะคา่เงินบาทออ่นตอนนีเ้ป็นบวกตอ่บริษัทมากไหม (ทุกการอ่อนค่า 
1 บาท สง่ผลตอ่ก าไรมากแคไ่หน) 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- ค่าเงินบาทท่ีอ่อนลงจะมีผลดีต่อบริษัท เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสดัส่วนรายได้จากการขาย ท่ีเป็นการขาย
ตา่งประเทศประมาณ 80% ของรายได้จากการขายรวม และจากประมาณการรายได้จากการขายรวมปี 2565 ท่ีคาดวา่
จะเพ่ิมขึน้จากปี 2564 ประมาณ 15-20% ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีค่าเงินบาทอ่อนค่า จะมีส่วนท่ีท าให้
บริษัทมีรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ โดยประมาณการรายได้จากการขายต่างประเทศท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง 1 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา จะท าให้บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้ประมาณ 200 ล้านบาท           

- คณุเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
1. ปัจจยัท่ีน่าเป็นห่วงในปีนีท่ี้ผู้บริหารมองเห็น มีอะไรบ้าง  

- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้
- เร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงในปีนี ้เป็นเร่ืองสงครามระหว่างรัสเซียกบัยูเครนท่ียงัไม่ยุติ ซึ่งมีผลกระทบให้ราคาน า้มนั 
และปิโตรเคมีต่างๆ สงูขึน้ และเร่ืองผลกระทบจากการ Lock down ของประเทศจีน ท่ีเซี่ยงไฮ้ ท่ีมีผลกระทบ
ในเร่ืองการขนสง่สินค้าบ้างเลก็น้อย ซึง่ปัจจยัเสี่ยงท่ีบริษัทเป็นห่วงคือผลกระทบท่ีจะท าให้ต้นทุนการผลิตสงูขึน้ 
สว่นทางด้านตลาดปัจจุบนัยงัไม่มีผลกระทบ โดยบริษัทมองว่าปัจจยัเสี่ยงทางด้านการตลาดยงัไม่น่าเป็นห่วง 
เน่ืองจากความต้องการของตลาดยงัคงมีอยู่ 

2. งบลงทนุของปีนีแ้ละอีก 2-3 ปี เป็นอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- งบประมาณลงทุนท่ีบริษัทได้ด าเนินการไปแล้วประมาณ 80% โดยมีงบประมาณลงทุนท่ีเหลืออยู่ของปีนี ้
คือ โครงการผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop Phase 2 (โรงงานสระบรีุ) งบประมาณลงทุน 125 ล้านบาท ซึง่คาดว่าจะเปิด
ด าเนินการได้ในไตรมาส 2 ปี 2565 และในปี 2566 บริษัทมีโครงการปรับปรุงโรงกระดาษปิดผิว งบลงทนุประมาณ 
100 กวา่ล้านบาท ดงันัน้งบประมาณลงทนุในปี 2565 - 2566 จะมีเพียงเท่านี ้
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3. แนวโน้มธุรกิจในปีนี ้และในอีก 2-3 ปี ผู้บริหารมองอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- แนวโน้มธุรกิจในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ยงัคงมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีใช้ไม้เป็นวัตถุดิบหลัก ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุใหม่มาทดแทน ดังนัน้ความต้องการของตลาดก็ยังมี
แนวโน้มท่ีธุรกิจนีจ้ะยงัไปได้ 

4. ผู้บริหารมองการเติบโตของยอดขายและอตัราก าไรของบริษัทในปีนี ้และอีก 2-3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- ในปีนีบ้ริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไว้ประมาณ 15-20% และปัจจุบนัก็ยงัรักษาเป้าหมายนีไ้ด้อยู่ 
และในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทยงัยดึนโยบายเติบโตปีละประมาณ 15-20% 

                                                 
ปิดประชมุเวลา 11.45 น. 
 
                                                                                              ลงช่ือ                                     ประธานท่ีประชมุ                                                                                                                                                   
                                                                                                           (นายสมภพ     สหวฒัน์)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
 

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ                         
ช่ือ - สกลุ : นายนิพนธ์  วิสษิฐยทุธศาสตร์ 
อาย ุ : 84 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 15 ธนัวาคม 2542 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 23 ปี 4 เดือน 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : ไมมี่ 
คณุวฒุิทางการศกึษา : พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2548, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2557 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหาและพจิารณา  
  คา่ตอบแทน  
2553 - 13 ก.ย. 2561 : กรรมการอิสระ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหาและพจิารณา  
  คา่ตอบแทน  
2542 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมมี่ 
คณุสมบตัิต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ในรอบปีที่ผา่นมา 
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3. แนวโน้มธุรกิจในปีนี ้และในอีก 2-3 ปี ผู้บริหารมองอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- แนวโน้มธุรกิจในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ยงัคงมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีใช้ไม้เป็นวัตถุดิบหลัก ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้วัสดุใหม่มาทดแทน ดังนัน้ความต้องการของตลาดก็ยังมี
แนวโน้มท่ีธุรกิจนีจ้ะยงัไปได้ 

4. ผู้บริหารมองการเติบโตของยอดขายและอตัราก าไรของบริษัทในปีนี ้และอีก 2-3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- ในปีนีบ้ริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไว้ประมาณ 15-20% และปัจจุบนัก็ยงัรักษาเป้าหมายนีไ้ด้อยู่ 
และในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทยงัยดึนโยบายเติบโตปีละประมาณ 15-20% 

                                                 
ปิดประชมุเวลา 11.45 น. 
 
                                                                                              ลงช่ือ                                     ประธานท่ีประชมุ                                                                                                                                                   
                                                                                                           (นายสมภพ     สหวฒัน์)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
 

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ                         
ช่ือ - สกลุ : นายนิพนธ์  วิสษิฐยทุธศาสตร์ 
อาย ุ : 84 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 15 ธนัวาคม 2542 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 23 ปี 4 เดือน 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา : พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2548, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2557 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหาและพจิารณา  
  คา่ตอบแทน  
2553 - 13 ก.ย. 2561 : กรรมการอิสระ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหาและพจิารณา  
  คา่ตอบแทน  
2542 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 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 และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ - สกลุ  : พลต ารวจเอกวิเชียร  พจน์โพธ์ิศรี             
อาย ุ  : 70 ปี 
สญัชาต ิ  : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท  : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 20 เมษายน 2547 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้ลา่สดุ : 28 เมษายน 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี 11 เดือน 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ), จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร RCP/2557, FSD/2557, DCP/2547, DAP/2547, ACP/2547 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2558 - ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2557 - ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  : ประธานท่ีปรึกษา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
  : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ  
ก.พ. - ต.ค. 2555  : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ  
2547 - 2553  : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 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 และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ - สกลุ  : พลต ารวจเอกวิเชียร  พจน์โพธ์ิศรี             
อาย ุ  : 70 ปี 
สญัชาต ิ  : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท  : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก : 20 เมษายน 2547 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้ลา่สดุ : 28 เมษายน 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี 11 เดือน 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา : ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ), จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร RCP/2557, FSD/2557, DCP/2547, DAP/2547, ACP/2547 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2558 - ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2557 - ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  : ประธานท่ีปรึกษา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
  : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ  
ก.พ. - ต.ค. 2555  : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ  
2547 - 2553  : กรรมการอิสระ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี 
คณุสมบตัิต้องห้าม 

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

 
 
 
 
 

 

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ชื่อ - สกลุ : นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน์         
อาย ุ : 63 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท 
  กรรมการผู้จดัการ 
  กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 1 พฤศจิกายน 2537 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท : 28 ปี 6 เดือน 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : 35,999,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
คณุวฒิุทางการศกึษา : ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัด์ิ (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 : วิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม, 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 : วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริษัท 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2564 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั โลจสิติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั โลจสิติกส์ จ ากดั 
2560 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั วู้ดสมิธ จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ยี่ อิสดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท พีวี วู้ด จ ากดั 
2551 - ปัจจบุนั : นายกกิตติมศกัด์ิ   สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย 
 : ประธานกิตติมศกัด์ิ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
  กลุ่มอตุสาหกรรมไม้อดั   
  ไม้บาง และวสัดแุผ่น  
2538 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2537 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั เคมีคอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
2536 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั 
2534 - 2 ก.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท เดอะวนชยั กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จ ากดั 
2532 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น 1/1 ครัง้ 
ส่วนได้เสียในวาระการประชมุ : ไม่ม ี
คณุสมบตัิต้องห้าม 

1. ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุ่มบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ - สกลุ : นายภทัท  สหวฒัน์ 
อาย ุ : 51 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2544 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 22 ปี   
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
คณุวฒุิทางการศกึษา : Diploma Mount Ida College, Massachusetts (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 
2551 - ปัจจบุนั : รองประธานกลุม่อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  ไม้อดั ไม้บาง และวสัดแุผน่  
2548 - 2 ก.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท เดอะ วนชยั กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จ ากดั 
2545 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2544 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั เคมคีอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 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 และได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ - สกลุ : นายภทัท  สหวฒัน์ 
อาย ุ : 51 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2544 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 22 ปี   
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : 36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.075 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
คณุวฒุิทางการศกึษา : Diploma Mount Ida College, Massachusetts (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 
2551 - ปัจจบุนั : รองประธานกลุม่อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
  ไม้อดั ไม้บาง และวสัดแุผน่  
2548 - 2 ก.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท เดอะ วนชยั กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จ ากดั 
2545 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วดูเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2544 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท วนชยั เคมคีอล อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ปาร์ติเกิล้ แพลนเนอร์ จ ากดั 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
  ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ : ไมม่ี 
คณุสมบตัิต้องห้าม 

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

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ช่ือ - สกลุ : นายสรุพงษ์  ด าริห์ศิลป์ 
อาย ุ : 66 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการบริษัท 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ : 6 มีนาคม 2558 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี 2 เดือน 
จ านวนหุ้นท่ีถือ  : ไมม่ี 
คณุวฒุิทางการศกึษา :   ปริญญาตรี สาขาบญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร DAP/2560, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการบริษัท 
ประวตัิการท างาน 5 ปีย้อนหลงั    
2558 - ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปัจจบุนั : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2553 : ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 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. นายนิพนธ์            วิสษิฐยทุธศาสตร์ ไมม่ี - 
2. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี ไมม่ี - 
3. นายวรรธนะ            เจริญนวรัตน์ 35,999,999 2.075 
4. นายภทัท       สหวฒัน์ 36,000,000 2.075 
5. นายสรุพงษ์         ด าริห์ศิลป์ ไมม่ี - 

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. นายนิพนธ์       วิสษิฐยทุธศาสตร์ 1 แหง่ - กรรมการอิสระ / ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ,  

   กรรมการสรรหาและ 
   พิจารณาคา่ตอบแทน, 
   บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้   

ไมม่ี ไมมี่ 

2. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 3 แหง่ - กรรมการอิสระ / ประธาน 
กรรมการตรวจสอบ,  
บมจ. คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.   

- กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ,  
บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์  

- ประธานท่ีปรึกษา,    
บมจ. ซี.พี.แลนด์  

ไมม่ี ไมมี่ 

3. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ไมม่ี - 2 แหง่ ไมมี่ 
4. นายภทัท สหวฒัน์ ไมม่ี - 2 แหง่ ไมมี่ 
5. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ ไมม่ี - ไมม่ี ไมมี่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

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

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน (หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร 
และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนั) / พนกังาน / ลกูจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั (หมายถึง บริษัทย่อยตัง้แต่ 2 บริษัทขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั) หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กับ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

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 ารายการที่เก่ียวโยงกนัของ

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) กบันิติบคุคล 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 เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 
บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระเลอืกตัง้กรรมการด้วย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เกี่ยวข้อง กับ 
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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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

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

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน (หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร 
และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนั) / พนกังาน / ลกูจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั (หมายถึง บริษัทย่อยตัง้แต่ 2 บริษัทขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั) หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กับ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

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 ารายการที่เก่ียวโยงกนัของ

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) กบันิติบคุคล 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 เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 
บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระเลอืกตัง้กรรมการด้วย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เกี่ยวข้อง กับ 
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 

นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 
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 ร ท่ี 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 
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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 

นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 
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 
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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 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 ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

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

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

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 
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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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เอกสารที่จะต้องน ามาในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุม โปรดน าหนงัสือเชิญประชุมฯ ใบลงทะเบียน 
และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 

การลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป  

หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
1. กรณีเข้าประชมุด้วยตนเอง    

1.1 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ  
1.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง  
1.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจท่ีมาเข้าร่วมประชมุ 

(ข) ส าเนาบตัรประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบคุคลตา่งด้าว) ของกรรมการ 
   ผู้มีอ านาจ ตามข้อ (ก) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

1.4 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(ก)   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ ซึง่

ออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 
(ข)   ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชมุพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการ

ดงักลา่ว 
2. กรณีมอบฉนัทะ  

2.1 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
(ก)   หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข)   ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
(ค)   ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึง่รับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีผู้ รับมอบอ านาจฉันทะ

เป็นบคุคลตา่งด้าว)  ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
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2.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะ ออกโดยกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจและลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

(ง) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ รับมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็น
บคุคลตา่งด้าว) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ แสดงช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจและ

อ านาจกรรมการ ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 
(ค) ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 
(ง) ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับ

มอบฉนัทะ 
 
 
หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่แสดงเอกสารดงักล่าวข้างต้นครบถ้วน บริษัทจะไม่ขอเอกสารอื่นเพ่ิมเติม

อีกในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น   
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2.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะ ออกโดยกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจและลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะนัน้ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชน (หรือส าเนาหนงัสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

(ง) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ รับมอบฉันทะ (หรือส าเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็น
บคุคลตา่งด้าว) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.4 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ แสดงช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจและ

อ านาจกรรมการ ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้รับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 
(ค) ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 
(ง) ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับ

มอบฉนัทะ 
 
 
หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่แสดงเอกสารดงักล่าวข้างต้นครบถ้วน บริษัทจะไม่ขอเอกสารอื่นเพ่ิมเติม

อีกในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 

ประวัตกิรรมการผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ช่ือ - สกลุ นายสมภพ สหวฒัน์ 
อายุ 71 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 1 พฤศจิกายน 2537 
ท่ีอยู่ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800 
คณุวฒิุการศกึษา   DIPLOMA สาขาเคร่ืองกล 
   Fachhochschule Dortmund, ประเทศเยอรมนี  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP/2547), 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) ไมม่ี 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไมม่ี 
สว่นได้เสียพิเศษในวาระการประชมุ ไมม่ี 
 
 

ช่ือ - สกลุ นายสืบตระกลู สนุทรธรรม 
อายุ 81 ปี 
สญัชาต ิ 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 (ร้อยละ) ไมม่ี 
ประวตัิการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไมม่ี 
สว่นได้เสียพิเศษในวาระการประชมุ ไมม่ี 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 
 

 
 
 

สถานท่ี ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  

ท่ีอยู่             เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร 10210  

โทรศพัท์  +66 (0) 2 575 5599 
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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 
 

 
 
 

สถานท่ี ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  

ท่ีอยู่             เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่

กรุงเทพมหานคร 10210  

โทรศพัท์  +66 (0) 2 575 5599 

  

 

 

 

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(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) นายสมภพ สหวฒัน์ อาย ุ 71 ปี ต าแหนง่ ประธานกรรมการ 
 อยูบ้่านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ 
                       (2) นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 81 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 อยูบ้่านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 
ถนนวิภาวดีรังสิต (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอืน่ด้วย 

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

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

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

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

✂



✂
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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)  นายสมภพ สหวฒัน์ อาย ุ 71 ปี ต าแหนง่ ประธานกรรมการ 
  อยูบ้่านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หรือ 
                      (2)  นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 81 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
   อยูบ้่านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ หรือ 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสติ (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

          วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2565 ของคณะกรรมการ 

                      วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 4  รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2565 
                  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี  5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ      

                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ            

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                          การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 ช่ือกรรมการ  นายนิพนธ์  วิสษิฐยทุธศาสตร์ 

           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  พลต ารวจเอกวิเชียร  พจน์โพธ์ิศรี 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ  นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายภทัท  สหวฒัน์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายสรุพงษ์  ด าริห์ศิลป์ 
           เห็นด้วย          ไมเ่ห็นด้วย          งดออกเสยีง 

                      วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 
                   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย         งดออกเสยีง 

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

 

 

✂



✂



บริิษััท วนชััย กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชัน) 45

 
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. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✂



✂



บริิษััท วนชััย กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชัน) 47

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนนวิภาวดีรังสติ (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั 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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           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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)  นายสมภพ สหวฒัน์ อาย ุ 71 ปี ต าแหนง่ ประธานกรรมการ 
 อยูบ้่านเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  หรือ 
                     (2)  นายสบืตระกลู สนุทรธรรม อาย ุ 81 ปี ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
  อยูบ้่านเลขที่ 27 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  หรือ 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสติ (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
                          มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 หุ้นสามญั................................หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้................................เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ.............................หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้................................เสยีง 

 รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด...................................เสยีง 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

        วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 
                 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2565 ของคณะกรรมการ 

        วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 วาระท่ี 4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2565 
                 (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  นายนิพนธ์  วิสษิฐยทุธศาสตร์ 

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

     ช่ือกรรมการ  พลต ารวจเอกวิเชียร  พจน์โพธ์ิศรี 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน์ 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายภทัท  สหวฒัน์ 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                                      ช่ือกรรมการ  นายสรุพงษ์  ด าริห์ศิลป์ 
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 

                      วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย.........................เสยีง          ไมเ่ห็นด้วย.........................เสยีง     งดออกเสยีง.........................เสยีง 
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 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 รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ                     
                                
                                                                                        ลงช่ือ.................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                                         (................................................................) 
 

 

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

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

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

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

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

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
                    

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนนวิภาวดีรังสติ (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

        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 

        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 

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

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