


 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 

(Privacy Policy for Shareholder Meeting) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการท่ีบริษัท วีจีไอ จํากัด 
(มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
คัสโตเดียน หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ 

1. บรษัิทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปน้ีจากท่านโดยตรง 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย 
เสียงบันทึก ลายมือช่ือ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีประจําตัวผู้เสีย
ภาษีอากร เลขท่ีบัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับ
อนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับข่ีหรือข้อมูลบนบัตรอ่ืน
ใดท่ีออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทท่ีถือ จํานวนท่ีถือ 
หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ช่ือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในท่ีประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่
ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจํานวนเงินปันผล  

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล 

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี ธนาคารทีเปิดบัญชี เลข 
swift ท่ีอยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาท่ีเก่ียวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share 
Purchase Agreement) 

4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพ่ือคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด) 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายทีบ่รษัิทฯ อาศยัสําหรบัการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอื เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐาน
การปฏิบัติตามสัญญา สําหรับการเริ่มต้นทําสัญญาหรือการเข้าทําสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/
หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าท่ีในการใช้
อํานาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) 
เพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดําเนินการตามคําขอของท่าน 

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดําเนินเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ 

3) การจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทําเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออก ใบ
หุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แตกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพ่ือการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปล่ียนหุ้น/
หลักทรัพย ์



 

 

4) การดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ 

5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ 

6) การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคําสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายของศาล หน่วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแล หน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ  

7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามท่ีจําเป็น เช่น เพ่ือตรวจสอบและ
ป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ 

9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอ่ืน (แล้วแต่กรณ)ี 
เช่น เพ่ือการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีบริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้า
ร่วมการประชุมท่ีบริษัทฯ จัดข้ึนได้ 

3. การเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มวีจีไอ 0

1 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ท่ีปรึกษา หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง  

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสงูกว่าหรือต�ากว่าของประเทศไทย ท้ังน้ี บริษัทฯจะดําเนินการตามข้ันตอน
ท่ีกฎหมายกําหนด 

5. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ี
บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท้ังน้ี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานข้ึนหาก
จําเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง 
ขอรับสําเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่
บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลายหรือทําให้เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 
และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีท่านเห็น
ว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

 

 

 
1 “บริษัทในกลุ่มวีจีไอ” หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 



 

 

7. มาตรการรกัษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง
มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการ
เข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือธํารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน
ของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ท้ังน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับกําหนด 

8. ติดต่อบรษัิทฯ 

หากท่านมีคําถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด
ติดต่อบริษัทฯ ท่ี 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 21 ช้ัน 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ +66 2273 8884 ต่อ 391 
อีเมล companysecretary@vgi.co.th 
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ท่ี VGI.CSC.GL.21.13 

วันท่ี 14 มถุินายน 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงทีแ่นบมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (เอกสารประกอบวาระท่ี 2) 

2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระท่ี 6) 

3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด (เอกสารประกอบวาระท่ี 8) 

4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระท่ี 9) 

5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

6. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

6.1 การใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect 

6.2 การมอบฉันทะ และเอกสารแนบเพ่ือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม 

7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
ได้จากเว็บไซต์ของบรษัิทฯ ท่ี http://investor.vgi.co.th/th/downloads/shareholders-
meeting 

8. วิธีการลงคะแนนเสียง 

9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

10. คําแนะนําการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 รายงานประจําปี 2563/64 (56-1 One Report) และเอกสารอ่ืน ๆ 

 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  

หมายเหต ุ เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เ ห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ ถือ หุ้นพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีข้ึนเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตาม เอกสารแนบลําดับที ่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 

หมายเหต ุ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย สําหรบัรอบปีบัญช ี
2563/64 ส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เ ห็ น ค ว ร เ ส น อ ใ ห้ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ผ ล 
การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2563/64 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 3.2 “ประเมินการเงินปี 
2563/64” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code  

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ ห็ น ค ว ร เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล 
การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เพ่ือให้ 
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

หมายเหต ุ เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบรษัิทฯ สําหรบัรอบปีบัญช ี2563/64 ส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 
2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 
2563/64 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน” และ
หัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code โดยสรุปสาระสําคัญ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาได้ดังน้ี 
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รายการตามงบการเงินรวม 

รอบปีบญัช ีส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 

2564 2563 
(ปรบัปรุงใหม่) 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 20,970.23 17,076.95 

หน้ีสินรวม (ล้านบาท) 3,906.98 3,999.29 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 17,063.25 13,077.66 

รายได้รวม (ล้านบาท) 3,243.85 4,297.76 

กําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) 979.77 1,423.94 

กําไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) 0.11 0.17 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

หมายเหต ุ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 
2563/64 ส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย 
ท้ังน้ี อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับผลการดําเนินการ ฐานะทางการเงิน  
สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เห็นสมควร 

นอกจากน้ี มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ”) กําหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยัง 
มีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปีน้ัน ๆ ก็ตาม อีกท้ังพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ  
ยังกําหนดให้บริษัทต้องสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย 
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ท้ังน้ี นอกจากเงินสํารองท่ีกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา
จัดสรรเงินสํารองประเภทอ่ืนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 

สําหรับการจัดสรรผลกําไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบปีบัญชี 
2563/64 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 – วันท่ี 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ มีกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการท้ังสิ้นจํานวน 732.39 ล้านบาท  และไม่ม ี
ยอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ 
บริษัทฯ ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวนไม่เกิน 
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593.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81ของกําไรสุทธหิลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2563 เพ่ือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2564 
ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจํานวน 172.21 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นท่ีขาดคุณสมบัติไมไ่ด้
รับเงินปันผลตามกฎหมายจํานวน 570,064 หุ้น) นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองครบถ้วน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจํานวน 172.21 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่าย 
เงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท (4.1 สตางค์
ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 421.17 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ ท่ีต้องเสียภาษี 
เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืน
ได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อน่ึง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติท่ีจะ
ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งน้ี  

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  
กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา มีดังน้ี 

หมายเหต:ุ 
(1) จํานวนหุ้นดังกล่าว เกิดจากผลรวมของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จํานวน 8,611.17 ล้านหุ้น  

บวกด้วย จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงสุดท่ีจะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (VGI-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W2”) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดเต็มจํานวนในวันกําหนดการใช้สิทธิ
งวดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ท้ังนี้ บริษัทฯ จะทราบจํานวนหุ้นสามัญท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เพื่อนํามา
คํานวณจํานวนเงินปันผลท่ีจ่ายจริงภายหลังวันกําหนดใช้สิทธิดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป อนึ่ง จํานวนท่ีแน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น อาจทําให้จํานวน 
เงินปันผลท่ีจ่ายจริงและอัตราเงินปันผลท่ีจ่ายต่อกําไรสุทธิเปล่ียนแปลงไป  

(2) คํานวณบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ท่ีเหลืออยู่เต็มจํานวนในวันกําหนดการใช้สิทธิงวดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2564 

รายการ 
สําหรบัรอบปีบญัช ี

2563/64 2562/63 2561/62 

จํานวนหุ้น 
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น) 
- เงินปันผลประจําปี (ล้านหุ้น) 

 
8,611.17 
ประมาณ 

10,272.50(1) 

 
8,611.17 
8,611.17 

 

 
8,556.68 
8,561.17 

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) 
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) 
- เงินปันผลประจําปี (บาทต่อหุ้น) 

0.061 
0.020 
0.041 

0.061 
0.045 
0.016 

0.094 
0.040 
0.054 

รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (ล้านบาท) ประมาณ 
593.38(2) 

525.27 804.57 

กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(ล้านบาท) 

732.39 1,054.20 1,198.30 

อัตราปันผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ) 81 (2) 50 67 
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ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมั ติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันท่ี   
31 มีนาคม 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 
593.38 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2564  
ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลสําหรับงวด 6 เดือนหลังสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
ท่ีต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท (4.1 สตางค์) คิดเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 421.17 ล้านบาท ในการ
น้ี บริษัทฯ ได้กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2564 และวันจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 

หมายเหต ุ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 
หน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสุดกับสว่นหน่ึงในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการท้ังสิ้นจํานวน 9 ท่าน สําหรับกรรมการของบริษัทฯ ท่ีต้องพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 มีจํานวน 3 ท่าน ดังน้ี 

 รายชื่อ ตําแหน่ง 

1) นายคีร ีกาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ 

2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ 

3) นางมณีภรณ์ สิรวัิฒนาวงศ์  กรรมการอิสระ 

ท้ังน้ี เพ่ือส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ 

ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้ ในช่วงระหว่าง

วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งน้ี 

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการท่ีจําเป็นและยัง

ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทํา Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระท้ัง 3 ท่าน

แล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศ 
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ท่ีเก่ียวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกําหนดข้ันต�า 

ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีไมม่สี่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกต้ังบุคคลท้ัง 3 ท่านน้ี กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ดัง น้ัน  จึงเห็นควรเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ ถือ หุ้นพิจารณาอนุมั ติการเลือกต้ัง (1) นายคีรี                     

กาญจนพาสน (2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ และ (3) นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ท้ังน้ี ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการท้ัง 

3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที ่ 2 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) 

พิจารณากล่ันกรองแล้วเห็นว่าบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม

กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังบุคคลท้ัง 3 ท่าน ได้แก่             

(1) นายคีรี กาญจนพาสน์ (2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ และ (3) นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยให้ รศ. จารุพร ไวยนันท์ และนางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ ดํารงสถานะ

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง 

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ และข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการ

ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกล่ันกรองของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีมีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) ในขนาดท่ีใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ 

แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564  

โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

6



1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

1.1) ค่าตอบแทนประจํา 

 อัตราค่าตอบแทน 

 ประจําปี 2564 ประจําปี 2563 

ค่าตอบแทนรายเดือน ต่อเดือน/คน ต่อเดือน/คน 

ประธานกรรมการ 80,000 บาท 80,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 66,700 บาท 66,700 บาท 

รองประธานกรรมการ 66,700 บาท 66,700 บาท 

กรรมการ 40,000 บาท 40,000 บาท 

ค่าเบีย้ประชุม ต่อครั้ง/คน ต่อครั้ง/คน 

คณะกรรมการบรษัิท ไม่ม ี ไม่ม ี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 20,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

20,000 บาท 20,000 บาท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการบรรษัทภิบาล 20,000 บาท 20,000 บาท 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประธานคณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 

20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการบริหารความเสีย่ง ไม่ม ี ไม่ม ี

คณะกรรมการบรหิาร ไม่ม ี ไม่ม ี
 

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ 

 - ไม่มี - 

2) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 

- ไม่ม ี- 
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ท้ังน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายในรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2564 ปรากฏตามรายงานประจําปี 2563/64 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ
ด้านการกํากับดูแลกิจการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code  

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาผ่านการกล่ันกรองของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชแีละกําหนดค่าสอบบัญช ีสําหรบัรอบปีบัญช ี2564/65 
บัญชส้ิีนสุดวันที ่31 มนีาคม 2565 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ ซึ่ง
กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
ความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับ 
รอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2565 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี  
เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 และ/หรือ 

2) นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ 

3) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523  

ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ี ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากน้ี ผู้สอบบญัชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 8 รอบปีบัญชี ไม่ว่า
จะติดต่อกันหรือไม่ ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง อน่ึง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย 
จํากัด ท้ัง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที ่3 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทผ่านการกล่ันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 
ค่าสอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว 
มีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจํานวน 
ไม่เกิน 2.95 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาจํานวน 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35 เน่ืองจาก
ขอบเขตงานท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้สอบบญัชี ท้ังน้ี ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง 
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รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา มีดังน้ี 

 รอบปีบญัช ี2564/65  
ส้ินสุดวันที ่ 

31 มนีาคม 2565 

รอบปีบญัช ี2563/64  
ส้ินสุดวันที ่ 

31 มนีาคม 2564 

ค่าสอบทานงบการเงิน 
รายไตรมาส 

1.10 1.10 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี  1.85 1.70 

รวม 2.95 2.80 

ท้ังน้ี ค่าสอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นจํานวน 1.48 ล้านบาท 

อน่ึง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จะเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จํานวน 11 แห่ง สําหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เช่นกัน 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้แก่ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล และ/หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ 
การกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบปีบัญชี 2564/65 ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็น 
เงินจํานวนไม่เกิน 2.95 ล้านบาท และรับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

หมายเหต ุ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบ 
มอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate)  

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 
2562 ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือออกและ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 42,805,828.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5  
ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,036,946,245.80 บาท เป็นจํานวน 1,079,752,074.30 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เน่ืองจาก
ระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะครบกําหนดในวันท่ีบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรร 
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ออกไปอีกวาระหน่ึง จนถึงวันท่ีบริษัทฯ 
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 หรือวันสุดท้ายท่ีกฎหมายกําหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวท้ังจํานวนหรือหลายคราว  

2) กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว  
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3) เจรจา ตกลง เข้าทํา และลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ท่ีจําเป็นและ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญา และเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณา
แต่งต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอ่ืนใด (ตามท่ีจําเป็น)  

4) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีหรือ
ตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
เข้าจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) 

5) ดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว 
ตามสมควร 

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยการ
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไม่เกิน 50 ราย ใน 
รอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
บริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจ
ท่ัวไป (General Mandate) ดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคํานวณจาก
ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพ่ือจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนในแต่ละคราว ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบลําดับที ่4 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ออกไปอีกวาระหน่ึง จนถึงวันท่ีบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 หรือวันสุดท้ายท่ี
กฎหมายกําหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมีเง่ือนไขการจัดสรร
และการมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดท่ีระบุข้างต้นทุกประการ  

หมายเหต ุ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน 
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ท่ีงดออกเสียงเป็น
ฐานในการนับคะแนน 

วาระที ่10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

หมายเหต ุ ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ เมื่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
วาระการประชุมครบตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด สามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
ท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้  

นอกจากน้ี บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่ องอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับบริษัทฯ นอกเหนือจากท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม ในวาระท่ี 10 น้ี  

สําหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ตาม เอกสารแนบลําดับที่ 5 และใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบลําดับที่ 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
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แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://investor.vgi.co.th/th/downloads/shareholders-
meeting โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไว้เท่าน้ัน พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบลําดับที ่6 ท้ังน้ี เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับท่ีจัดส่งให้พร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี กลับมายงับริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามท่ีอยู่ท่ีระบุด้านล่างน้ี ภายใน 
เวลา 18:00 น. ของวันจันทรท์ี ่5 กรกฎาคม 2564 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 21 ช้ัน 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร ์
ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

กรณีผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทฯ ช้ีแจงในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564   
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคําถามพร้อมช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และอีเมล ท่ีสามารถติดต่อได้ (หากมี) ส่งมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 18:00 น. ของวันพุธที ่30 มิถุนายน 
2564 ผ่านช่องทางดังน้ี 

•  ส่งมาท่ีบริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 

•  อีเมล: companysecretary@vgi.co.th 

•  โทรสาร: +662-273-8883 

ในการน้ี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษา รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ และวิธีการลงคะแนนเสียงตามเอกสารแนบลําดับที่ 6 และ เอกสาร
แนบลําดับที่ 8 รวมถึงสามารถศึกษารายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือ
หุ้นตามเอกสารแนบลําดับที ่9 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

 

 

นายคีรี กาญจนพาสน์ 
ประธานกรรมการ
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หมายเหต:ุ 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563/64 (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ท้ังน้ี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2563/64 (56-1 
One Report) แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ท่ีทีมนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ณ 
สํานักงานของบริษัทฯ ในระหว่างเวลาทําการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.) หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2273 8615 ต่อ 1513  

2) บริษัทฯ ได้กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
(Record Date) ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

3) หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
สามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 8884 ต่อ 391  
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เอกสารแนบล าดับท่ี 1 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ซึ่งจัดให้มขีึ้นเมื่อวันที ่16 กรกฎาคม 2563 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลของผู้ได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการและ 
นิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 
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ข้อมูลของผู้ท่ีได้รบัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเปน็กรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล : นายคีรี กาญจนพาสน ์

อายุ : 71 ป ี

สัญชาติ : ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

วันท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ : วันที่ 30 มีนาคม 2555 

จํานวนปีท่ีเปน็กรรมการ  : 9 ป ี

ตําแหน่งปัจจุบนัในบรษัิทฯ : ประธานกรรมการ  

คุณวุฒกิารศกึษา / หลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

: • หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 10) ป ี2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลกัสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือหุ้นในบรษัิทฯ  
(รวมคู่สมรสและ 
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

: 52,220,000 (0.61%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร 

: บิดาของนายกวิน กาญจนพาสน ์(กรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ) 

การดํารงตําแหน่งในบรษัิท 
จดทะเบยีนอ่ืนในประเทศไทย 

: 2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ยู ซิตี ้

2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์

2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์

2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์

การดํารงตําแหน่งในบรษัิทอ่ืน 
และ/หรอืหน่วยงานอ่ืน 

: 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น 

 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส 

 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท ์

 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล  

 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล  

 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเซส 

 2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

  2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส ์

  2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดส 

  2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม 

การดํารงตําแหน่งเปน็กรรมการ/ 
ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บรษัิทฯ 

: ไม่มี 

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ป ี : 2552 – 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด ์

  2536 – 2561 กรรมการ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส ์

  2535 – 2561 กรรมการ บจ. ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ 

  2534 – 2561 กรรมการ บจ. ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ 
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  2533 – 2561 กรรมการ บจ. สยาม เพจจ้ิง แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ 

  2533 – 2561 กรรมการ บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 

สัดส่วนการเข้ารว่มประชุม 
ในรอบปบีัญช ี2563/64 

: คณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 

ผลงานระหว่างดํารงตําแหน่ง
กรรมการในปี 2563/64 

: 1) ร่วมกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของ
บริษัทฯ ตลอดจนตดิตามผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับ
แผนและงบประมาณ เพ่ือพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของป ี

2) ร่วมพิจารณาการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุน การขยายธุรกิจใหม่ 
ๆ เพ่ิมเติม 

3) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเปน็อิสระท่ีเป็นประโยชนต์่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
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ข้อมูลของผู้ท่ีได้รบัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

  

ชื่อ-นามสกุล : รศ. จารุพร ไวยนันท์ 

อายุ : 77 ป ี

สัญชาติ : ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ 

วันท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555 

จํานวนปีท่ีเปน็กรรมการ  : 9 ป ี

ตําแหน่งปัจจุบนัในบรษัิทฯ : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณวุฒกิารศกึษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน Middle Tennessee State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

หลักสูตรการฝึกอบรม : หลักสูตรอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

  • หลกัสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 5/2558 

  • หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557 

  • หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2554 

  • หลกัสูตร Monitoring the system of internal control and Risk Management (MIR) รุ่น
ที่ 9/2553 

  • หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2553 

  • หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)  รุ่นที่ 10/2553 

  • หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 7/2553 

  • หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2552 

  • หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2552 

  การอบรมอ่ืน ๆ 

  • หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 10) ป ี2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

  • ประกาศนียบัตรการบริหารทางการเงิน University of Bath สหราชอาณาจักร 

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงกติติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า 

การถือหุ้นในบรษัิทฯ  
(รวมคู่สมรสและ 
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร 

: ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในบรษัิท 
จดทะเบยีนอ่ืนในประเทศไทย 

: 2563 - ปัจจุบัน   กรรมการ มูลนิธิเพ่ือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ

การดํารงตําแหน่งในบรษัิทอ่ืน 
และ/หรอืหน่วยงานอ่ืน 

: 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ 

 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกนัชีวิต 

 2551 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านวิชาการประจําภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2548 – ปัจจุบัน กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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การดํารงตําแหน่งเปน็กรรมการ/ 
ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บรษัิทฯ 

: ไม่มี 

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ป ี : 2561 - 2562 อนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดแูลกจิการทีดี สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม 

 2559 – 2560 

 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ 

 2557 – 2563 อนุกรรมการตดิตามและประเมินผล สํานกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาต ิ

 2557 – 2562 ท่ีปรึกษาอาวุโสและกรรมการตรวจสอบ สํานักงานรัฐบาลพัฒนาดิจิทัล 
(องค์กรมหาชน) (เดิมชื่อ สํานกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์) 

สัดส่วนการเข้ารว่มประชุม 
ในรอบปบีัญช ี2563/64 

: คณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 คร้ัง 

ผลงานระหว่างดํารงตําแหน่ง
กรรมการในปี 2563/64 

: 1) ร่วมกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของ 
บริษัทฯ ตลอดจนตดิตามผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับ
แผนและงบประมาณ เพ่ือพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของป ี

2) ร่วมพิจารณาการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุน การขยายธุรกิจใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติม 

3) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเปน็อิสระท่ีเป็นประโยชนต์่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
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ข้อมูลของผู้ท่ีได้รบัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเปน็กรรมการ 

  

ชื่อ-นามสกุล : นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ 

อายุ : 72 ป ี

สัญชาติ : ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ 

วันท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555 

จํานวนปีท่ีเปน็กรรมการ  : 9 ป ี

ตําแหน่งปัจจุบนัในบรษัิทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คุณวุฒกิารศกึษา : • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักสูตรการฝึกอบรม : จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

• หลกัสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555 

การถือหุ้นในบรษัิทฯ  
(รวมคู่สมรสและ 
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร 

: ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งในบรษัิท 
จดทะเบยีนอ่ืนในประเทศไทย 

: ไม่มี  

การดํารงตําแหน่งในบรษัิทอ่ืนและ/
หรอืหน่วยงานอ่ืน 

: 2553 – 2562 ที่ปรึกษา บจ. สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ 

2553 – 2562 ที่ปรึกษา บจ. เชียงใหม่พัฒนากรุ๊ป 

การดํารงตําแหน่งเปน็กรรมการ/ 
ผู้บรหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บรษัิทฯ 

: ไม่มี 

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ป ี : ไม่มี  

สัดส่วนการเข้ารว่มประชุม 

ในรอบปบีัญช ี2563/64 

: คณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 

ผลงานระหว่างดํารงตําแหน่ง
กรรมการในปี 2563/64 

: 1) ร่วมกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของ
บริษัทฯ ตลอดจนตดิตามผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับ
แผนและงบประมาณ เพ่ือพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของป ี

2) ร่วมพิจารณาการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุน การขยายธุรกิจ 
ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม 

3) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเปน็อิสระทีเ่ป็นประโยชนต์่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

45



นิยามกรรมการอิสระ 

บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ซ่ึงมี เกณฑ์ที่ เ ข้มกว่าข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ 
ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะพ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี 
ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ 
ที่ปรึกษาทางการเงินซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  
ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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เอกสารแนบลําดับท่ี  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมลูประวัติและประสบการณ์ทํางานของผู้สอบบัญช ี

จากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี 

 

 นางสาวศริาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล 

หุ้นส่วน 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 

ประวัติและประสบการณ์การทํางาน   

ระยะเวลาการทํางาน : 2527 – ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จ า ก สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ 
ตลาดหลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 30 ปี เป็นผู้กํากับดูแล
และควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุม
กิจการหลากหลายประเภท ทั้ งที่ เ ป็นบริ ษัทจดทะเบี ยน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ  
มีความเช่ียวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ระบบขนส่ง
มวลชน การผลิต การบริการ โรงแรม และโรงพยาบาล นอกจากนี้ 
ยังมีประสบการณ์ ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ การซ้ือขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ  
จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี
ผลทําให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ 

: - ไม่มี - 

ข้อมูลสําหรับติดต่อ : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์ : 0 2264-9090 

โทรสาร : 0 2264-0789 

อีเมล์ : Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี 

 

 นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 

หุ้นส่วน 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 

ประวัติและประสบการณ์การทํางาน   

ระยะเวลาการทํางาน : 2535 – ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี ตรวจสอบ
ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความ
เช่ียวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง การผลิต การบริการ 
และการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้  ยั งมี ประสบการณ์ การตรวจสอบบริ ษั ท เ พื่ อ 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ 
จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี
ผลทําให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ 

: - ไม่มี - 

ข้อมูลสําหรับติดต่อ : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์ : 0 2264-9090 

โทรสาร : 0 2264-0789 

อีเมล์ : Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี 

 

 นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย 

หุ้นส่วน 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 

 

ประวัติและประสบการณ์การทํางาน   

ระยะเวลาการทํางาน : 2542 – ปัจจุบัน 

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จ า ก สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ 
ตลาดหลักทรัพย์ 

วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบ
ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มคีวาม
เช่ียวชาญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ 
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษา
การซ้ือขายกิจการ  

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ 
จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี
ผลทําให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ 

: - ไม่มี - 

ข้อมูลสําหรับติดต่อ : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพ 10110 

โทรศัพท์ : 0 2264-9090 

โทรสาร : 0 2264-0789 

อีเมล์ : Pornanan.Kitjanawanchai@th.ey.com 
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เอกสารแนบลําดับท่ี  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

ข้าพเจ้า บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2564  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่  4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จํานวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซ่ึงเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้  

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

    แบบกําหนดวัตถุประสงค์ 
ในการใช้เงินทุน 

- - - - 

    แบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ ไม่เกิน 
428,058,285 

0.10 42,805,828.50 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทนุ 

-ไม่ม-ี 

2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

1/ ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) รอ้ยละต่อ 
ทุนชําระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) 

หุ้นสามัญ - - - 

ประชาชน 
(Public Offering) 

หุ้นสามัญ - - - 

บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) 

หุ้นสามัญ ไม่เกิน 
428,058,285 

5 โปรดพิจารณา 
หมายเหตุด้านล่าง 
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หมายเหตุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
จ ํานวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงจะครบกําหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรตามที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 40โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือหลายคราว  

2) กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

3) เจรจา ตกลง เข้าทํา และลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญา และเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งต้ังที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (ตามทีจํ่าเป็น)  

4) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้า 
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) 

5) ดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซ่ึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจํานวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต�าตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

3. การกําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่  8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  

4.1 เมื่อมีการเรียกชําระทุน บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชําระเงิน 
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับใช้ในการดําเนิน
กิจการได้อย่างทันกาล โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการชําระคืนหนี้เงินกู้และ/หรือเพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

6. ประโยชน์ท่ีบรษัิทจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

การที่บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  
ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุน 
ที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีข้ึน ทําให้บริษัทฯ มีความพร้อมสําหรับการดําเนินการตามแผนการลงทุนของ
บริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกําไรให้แก่บริษัทฯ ซ่ึงจะส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) มีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต�าเมื่อเปรียบเทียบกับการหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ระดับที่ต�าอีกด้วย 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และสํารองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจาก ผลการดําเนินงาน  
ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน  
การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น 

7.2 ผู้จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เร่ิมต้ังแต่ผู้จองซ้ือหุ้นได้รับการ
จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีช่ือปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

7.3 อื่น ๆ 

 -ไม่ม-ี 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
จะช่วยสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต และเสริมสร้างการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนใน
รูปแบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจําเป็นและเหมาะสม 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษัิทมมีติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลําดับ การดําเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1.  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

2.  การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

3.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่4/2564  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

4.  การกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (Record Date) 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

5.  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

6.  การจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับชําระเงิน 

ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

 

(นายมารุต อรรถไกวัลวที) (นายชาน คิน ตัค) 
กรรมการผู้มีอํานาจ 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 5 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 

 

1. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมคณะการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 77 ปี 
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่ 6 เนื่องจาก
เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

2. นางมณีภรณ์ สิรวัิฒนาวงศ์ 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 72 ปี 
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่ 6 เนื่องจาก
เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

3. นายเกียรติ ศรจีอมขวัญ 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 84 ปี 
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 นี้ 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รายละเอยีดการเข้ารว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 6.1 
 

การใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถดําเนินการได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนยื่นแบบคํารอ้งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ย่ืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser  

 
เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/VGI131601R 
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น 
• เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
• เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
• ช่ือ - นามสกุล 
• จํานวนหุ้น 
• อีเมล (E-mail) 
• เบอร์โทรศัพท์ 
• แนบเอกสารเพิ่มเติม  

- กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจําตัวประชาชน / 
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
(สามารถแนบภาพถ่ายสําเนาได้)  

- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามทีก่ําหนด โดยสามารถดู
รายละเอียได้ตาม เอกสารแนบลําดับท่ี 6.2 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบัติตามข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุม 
ข้อกําหนด การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรับ 
เงื่อนไขการใช้บริการ 

4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคําร้อง”  

5. หลังจากข้ันตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคําร้อง เมื่อคําร้องได้รับการอนุมัติผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้  
1) ลิงค์สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
2) ข้อมูล Username และ Password สําหรับการเข้าใช้งาน e-Voting 
3) ลิงค์สําหรับการดาวน์โหลดและติดต้ัง Application Cisco Webex Meeting  
4) ลิงค์สําหรับคู่มือการใช้งานระบบโดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม 

กรณีคําร้องไม่ถูกอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดําเนินการ 
ย่ืนแบบคําร้องเพิ่มเติมได้ 

6. สําหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง 
เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกําหนด 
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  

7. สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคําร้องจะเปิดให้ดําเนินการต้ังแต่วันท่ี 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30 น. โดย
ระบบจะปิดรับลงทะเบียนของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทําการเท่านั้น) 
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8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 18:00 น. ของวัน
จันทร ์ท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 ช้ัน 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  

1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web 
browser, PC, iOS และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 

โปรดดําเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้  

1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)   

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ 
https://qrgo.page.link/Cgv2B หรือสแกน QR Code นี้  

• ข้ันตอนการติดต้ังการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop                
1) เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี้  
2) เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows” 
3) ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) 

เพื่อเข้าสู่หน้าการติดต้ัง 
4) เข้าสู่หน้าการติดต้ัง จากนั้นกดปุ่ม “Next” 
5) เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next” 
6) กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดต้ังสักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish” 
7) เม่ือทําการติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” 

ปรากฏท่ีหน้าจอเดสก์ท็อป 

• ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1) เข้าที่ Application App Store 
2) ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” 

โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex 
Meetings”และกดปุ่ม “Search” 

3) จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ 
เพื่อทําการติดต้ัง Application Cisco Webex 
Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 

4) ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID 
เพื่อยืนยันการติดต้ัง Application  

5) จากนั้นรอการติดต้ังสักครู่  
6) เมื่อทําการติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์ 

ระบบปฏิบัติการ Android 
1) เข้าที่ Application Play Store 
2) ไปที่ช่อง Search for apps & games 

โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” 
และกดปุ่ม “Search” 

3) จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามือ 
เพื่อทําการติดต้ัง Application Cisco Webex 
Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 

4) กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดต้ัง 
Application  

5) จากนั้นรอการติดต้ังสักครู่  
6) เมื่อทําการติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏทีห่น้าจอโทรศัพท์ 
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1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มือการใช้งานระบบสําหรับการใช้งานบน  
PC / Laptop   

 
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใช้งานระบบสําหรับการใช้งานบน  
iOS   

 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คู่มือการใช้งานระบบสําหรับการใช้งานบน  

Web Browser   
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใช้งานระบบสําหรับการใช้งานบน 
Android 

 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

• ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นทําการ คลิกลิงค์สําหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ 
แบบคําร้องขอสําหรับการใช้งาน Inventech Connect 

2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทําการกรอก Username 
และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in 

3) เมื่อทําการลงทะเบียนสําเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถ ือหุ้น (*ข้ันตอนนี้  
จะถือว่าผู้ถือหุ้นทําการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจะทําให้จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูก
นับเป็นองค์ประชุม*) จากนั้นให้ทําการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสด
ผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

4) ระบบจะแสดง Event Information ให้ทําการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event 
Now โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- แสดงข้อมูลช่ือของผู้ถือหุ้น หรือช่ือผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name 

- แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้าย
เลขทะเบียน) 

- ช่อง Email address ให้ทําการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน 
(*ซ่ึงผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรงกับ อีเมลที่ได้ทําการย่ืนแบบคําร้องเข้าระบบ e-Request) 

- ในช่อง Event password ระบบทําการ Default ค่าให้ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องทําการแก้ไข 
หรือเปล่ียนแปลง 

- จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now” 

5) จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application 
Cisco Webex Meeting 

6) กดที่ปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

7) ระบบจะปรากฏหน้าจอการทํางาน 2 ส่วน คือ 

- ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ ภายในงานประชุม; และ 

- ทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซ่ึงแสดงหน้า 
login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 
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8) จากนั้นกดที่ปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer 
ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 
ให้ทําการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคําร้องขอ 
สําหรับการใช้งาน Inventech Connect และทําการกดที่ปุ่ม “Sign in”  

9) ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถทําการตรวจสอบวาระที่สามารถทําการออก 
เสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง 

10) จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

11) เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดง
สถานะ การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียง
ได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์  

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุด” ( ซ่ึงผู้ ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน) 
*หากทําการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯจะนํา 
คะแนนเสียง ไปยังคะแนนที่การประชุมกําหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการ 
เปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่ง ผลการลงคะแนน 

12) ผู้ถือหุ้นสามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนน 
แล้ว โดยทําการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูล 

การลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทําการเลือก 

13) *กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 
“สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Accountอื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนําออก 
จากการประชุม 

14) *กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ ปุ่ม 
“ออกจากการประชุม” 

*ข้ันตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทําการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนําคะแนนเสียง 
ของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดําเนินการ* 

• ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 
 >> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัทฯ 

1) ผู้ถือหุ้นทําการ คลิกลิงค์สําหรับลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติ 
แบบคําร้องขอสําหรับการใช้งาน Inventech Connect 

2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทําการกรอก Username 
และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in 

3) เมื่อทําการลงทะเบียนสําเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (*ข้ันตอนนี้จะถือว่า 
ผู้ถือหุ้นทําการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทําให้จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับ 
เป็นองค์ประชุม*) จากนั้นให้ทําการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting” 

4) ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”  
5) ให้ทําการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และEmail address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK” 
6) กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 
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** หากผู้ถือหุ้นท่ีใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser 
เพ่ือใช้งานหนา้จอส่วนท่ี 2 สามารถดําเนินการได้ ดังนี ้

>> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect 

1) ผู้ถือหุ้นทําการ คลิกลิงค์สําหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์ 
จะรับชมถ่ายทอดสด) ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคําร้องขอสําหรับการใช้งาน 
Inventech Connect หรือ URL สําหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทําการส่งให้ทางช่อง 
Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting 

2) กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคําร้อง จากนั้นกดปุ่ม 
“Sign in” 

3) ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถทําการตรวจสอบวาระที่สามารถทําการออก 
เสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง 

4) จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

5) เ มื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ ง ก า ร ล ง ค ะ แ น น ใ ห้ เ ลื อ ก ว า ร ะ ที่ ต้ อ ง ก า ร อ อ ก เ สี ย ง ล ง ค ะ แ น น 
จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม สําหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. 
ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า) 

*หากทําการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนํา 
คะแนนเสียงไปยังคะแนนท่ีการประชุมกําหนด และการออกเสียงลงคะแนน สามารถทําการ 
เปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระ น้ันจะปิดการส่งผลการลงคะแนน* 

6) ผู้ถือหุ้นสามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนน 
แล้ว โดยทําการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูล 
การลงคะแนนเสียงในวาระที่ทําการเลือก 

7) *กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 
“สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Accountอื่น ๆ ได้ 
โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนําออกจากการประชุม 

8) *กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ ปุ่ม 
“ออกจากการประชุม” 

*ข้ันตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทําการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนําคะแนนเสียง 
ของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดําเนินการ 

9) ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 น. 
(ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้ร ับมอบฉันทะใช้ Username และ Password 
ที่ได้รับ และ ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ  

10) การทํางานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ 
Inventech Connect ขึ้นอยู่ก ับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถ ือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ 
รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้
ในการใช้งานระบบ 

 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนํา ควรไม่ต�ากว่า 4 Mbps 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ข้ึนไป 
หรือระบบปฏิบัติการ IOS รองรับ IOS 10.0 ข้ึนไป 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 
7 ข้ึนไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ข้ึนไป 

 อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนํา) หรือ Safari  
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 วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ 
 Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ 

หรือเวอร์ชั่น Android 
 IOS: เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชั่น 

 
หมายเหตุ : 

1. ผู้ถือหุ้นต้องนํา Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทําการลงทะเบียน ระบบจะทําการ 
ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ท่ีข้ันตอนน้ี (หากผู้ถือหุ้นไม่ทําการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) 
หากผู้ ถือหุ้นทําการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทําการตัดคะแนนเสียง 
ออกจากองค์ประชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สําหรับย่ืนแบบคําร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์สําหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                  
2. Username และ Password สําหรับเข้าประชุม 

3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จํากัด (TSD) 

 
พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ 
โทร. 02-021-9122 (3 คู่สาย) 
ให้บริการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 6.2 
 

การมอบฉันทะ และเอกสารแนบเพ่ือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชมุ 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมได้
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการใช้ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ 
Inventech Connect ได้ตามเอกสารแนบลําดับท่ี 6.1 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเร่ิมการ
ประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 
ตามแบบที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
ซ่ึงได้กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และผู้ถือหุ้น สามารถ 
ด า ว น์ โ ห ล ด ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ แ บ บ  ก .  แ บ บ  ข .  แ ล ะ แ บ บ  ค .  ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ที่  
http://investor.vgi.co.th/th/downloads/shareholders-meeting  

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้ 
แบบใดแบบหนึ่งเทา่นั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนําให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความ
ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 
ดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบ
หนึ่งเท่านั้น 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ลําดับท่ี 5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข.และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถ
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ 
ภายในเวลา 18:00 น. ของวันจันทร ์ท่ี 5 กรกฎาคม 2564 
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ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 ช้ัน 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่
ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบแบบแจ้งการประชุมซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ด หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

เอกสารเพ่ือยืนยันสิทธิการเข้ารว่มประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แบบแจ้งการประชุมซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ด 

(ข) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายที่ชัดเจนของผู้ถือหุ้นและยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับข่ี หนังสือ
เดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ 
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และ 
ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

(ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) 
ซ่ึงผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แบบแจ้งการประชุมซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ด 

(ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) 

(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) แบบแจ้งการประชุมซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ด 

(ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และ 
ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 
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(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคล 

(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 

(จ) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) 

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian) 

(ก) แบบแจ้งการประชุมซ่ึงพิมพ์บาร์โค้ด 
(ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อม 
ติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าว 

(ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(ง) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  
6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็น 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)  

(จ) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) และลงลายมือ
ช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว 

(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) 

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น 

(ก) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน 

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข)
และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) 

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอํานาจตาม ข้อ 
3.2(ก) เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)   
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- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  
ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) และลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 

สําหรับเอกสารใดที่จัดทําเป็นภาษาอื่ น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทํา 
คําแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของ 
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคําแปล 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณา
เห็นสมควร 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
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 หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ _______________ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at  

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  
 I/We Nationality  

อยู่เลขท่ี ซอย  ถนน  ตาํบล/แขวง  
Residing / located at Soi  Road Subdistrict   

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District  Province Postal Code 
   

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั วีจีไอ จาํกัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of VGI Public Company Limited  

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี ้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 Ordinary share shares having the vote equal to  votes  

 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 Preference share shares having the vote equal to votes 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 

 
 1. ชื่อ อาย ุ ปี อยู่เลขท่ี  

Name Age years residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

 ชื่อ อาย ุ ปี อยู่เลขท่ี  
Name Age years residing at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 
 
 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
of THB20  

กรณีเลือกขอ้ 1. ใหท้าํเคร่ืองหมาย  
และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉนัทะ 
If choosing No. 1 please mark  
and provide details of the proxies. 
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 2. กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้
The independent directors of the Company as follows:  
 
 รองศาสตราจารยจ์ารุพร ไวยนนัท ์หรือ 

Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant or 

 นางมณีภรณ ์สิรวิฒันาวงศ ์หรือ 
Mrs. Maneeporn Siriwatanawong or 

 นายเกียรติ ศรีจอมขวญั 
Mr. Kiet Srichomkwan 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการ
อิสระคนอื่นเป็นผู ้ร ับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม 
เอกสารแนบลาํดบัท่ี 9) 
In the case the independent director who is appointed as the proxy holder 
is unable to attend the meeting, one of the other independent directors 
shall be appointed as the proxy holder in replacement. (Details of 
Independent Directors are set out in Enclosure 9)  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการ
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
Anyone of these persons is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting 
of Shareholders on Thursday, 8 July 2021 at 2:00 p.m., through electronic media (E-AGM). 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting 

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้/ No vote casting in this agenda) 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
Agenda 2 To consider and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

กรณีเลือกขอ้ 2. ใหท้าํเคร่ืองหมาย  
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2 please mark  
and select one of the independent 
directors. 
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วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบปีบัญชี 2563/64 
สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 

Agenda 3 To consider and acknowledge the performance of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 
2020/21 ended 31 March 2021 

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้/ No vote casting in this agenda) 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 
Agenda 4 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year 2020/21 ended 31 

March 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชี 2563/64 สิน้สุด
วันที ่31 มีนาคม 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

Agenda 5 To consider and approve allocation of the Company’s operating profit for the fiscal year 2020/21 
ended 31 March 2021 and dividend payment 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve election the directors in replacement of those who retired by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Elect the entire group of nominated directors 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Elect each nominated director individually 

1. ชื่อกรรมการ             นายคีรี กาญจนพาสน ์      
Director’s name         Mr. Keeree Kanjanapas      

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 
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2. ชื่อกรรมการ                 รศ. จารุพร ไวยนนัท ์        
Director’s name         Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant     

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

3. ชื่อกรรมการ                 นางมณีภรณ ์สิรวิฒันาวงศ ์      
Director’s name         Mrs. Maneeporn Siriwatanawong     

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7 To consider and approve the determination of directors’ remuneration 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี สาํหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิน้สุด
วันที ่31 มีนาคม 2565 

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of auditor fee for the fiscal 
year 2021/22 ended 31 March 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate)  

Agenda 9 To consider and approve the extension of validity period for allocating the Company's newly issued 
ordinary shares under a general mandate  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย เสียง  ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 To consider other business (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy holder does not cast a vote in accordance with my/our instruction specified herein, such vote 
casting shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว  ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or 
in the event the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including in the event there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the rights to 
consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ 
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event the proxy does not vote in accordance with 
my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   (...…………………...………………..…….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and cast a vote at the meeting and may not 
split his/her votes to different proxy to cast a vote separately. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the 
Attachment to this Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท วีจีไอ จาํกัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
The appointment of proxy by a shareholder of VGI Public Company Limited for the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders on Thursday, 8 July 2021 at 2:00 p.m., through electronic media (E-AGM). 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 8 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

วิธกีารลงคะแนนเสยีง 
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วิธีการลงคะแนนเสยีง 

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ฝ่ายเลขาจะทําการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่
ปรึกษากฎหมายทําหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือ มอบฉันทะ ดังนั้น ผู้รับ
มอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในระบบได้อีก  

4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงภายในเวลาตามที่ระบบกําหนด หลังจากที่มีการแจ้งเปิด การลงคะแนน
เสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้น
ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

5. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดง 
สถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้  
1. เห็นด้วย (สเีขยีว) 2. ไม่เห็นด้วย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง (สสี้ม) ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้น ต้องการ
ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ีป่ ุม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถ
แก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน) 

* หากไม่เลือกการออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ กด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)” บริษัท จะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทําการเปล่ียนแปลงได้จนกว่า วาระนั้นจะปิด
การส่งผลการลงคะแนน 

6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตาม 
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งช่ือและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง  

6.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระใดสามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคําถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่าน
ช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และ
ทําการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคําถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องแจ้งช่ือ นามสกุล ก่อนถามคําถามทุกคร้ัง 

6.2 ในกรณีที่มีคําาถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก บริษัทจะ
พิจารณาคัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม 

7. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

7.2 กรณีอื่น ๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของ 
ที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติ
ไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว 

7.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

7.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
คนนั้นไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําทันท ีโดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุม
มอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จ
ส้ินลง 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อบังคับของบรษัิทฯ  
เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อบังคับบรษัิท 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 15. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
ห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด 
มากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน 
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20. 
(5) ศาลมีคําส่ังให้ออก 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ  
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการ
บริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังมาจากพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ 

ข้อ 26. ในการดําเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ 

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ 
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ 
เป็นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ 
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทําเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ังกรรมการผู้นั้น 

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
ในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทําข้ึน หรือในกรณีที่จํานวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการ 
ถืออยู่มีจํานวนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง 

หมวดท่ี 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่ 
วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
จํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวน 
หุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจาก 
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้  
ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตาม 
ที่คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้น 
ซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียก
นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคน
หนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกต้ังกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่ นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือ 
การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

(ฉ) การเลิกบริษัทฯ  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(7) กิจการอื่น ๆ 
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หมวดท่ี 7 
การบัญช ีการเงินและการสอบบัญช ี

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เร่ิมต้นในวันที่ 1 เมษายน และส้ินสุดลงในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี 

ข้อ 38. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้อยคร้ังหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) 
เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มี
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี และ 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ 

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ ได้ในระหว่างเวลาทําการของบริษัทฯ ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจ
สอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ รวมทั้ง
ให้บุคคลเหล่านั้นช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ได้ 

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ 
จัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนั้นแก่ 
ผู้สอบบัญชีด้วย 

หมวดท่ี 8 
เงินปันผลและเงินสํารอง 

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให ้
หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กําหนดไว้ โดยการจ่าย 
เงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 45. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

คําแนะนาํการใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code)  
สําหรบัดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  
รายงานประจําปี 2563/64 (56-1 One Report) และเอกสารอ่ืน ๆ 
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คําแนะนําการใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) สําหรบัดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  
รายงานประจําปี 2563/64 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ 

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นจึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2564 และ รายงานประจําปี 2563/64 (56-1 One Report) ผ่าน QR Code จากแบบแจ้งการประชุม (ท่ีมี QR 
Code) ตามข้ันตอนต่อไปนี ้

 สําหรบัระบบปฏิบัติการ iOS 

1) เปิดกล้อง (Camera) จากโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

2) สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code 

3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ข้ึนมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อเข้าดูเอกสาร 

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) ปรากฏบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก 
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ ที่มีฟังก์ชันในการอ่าน QR Code ได้ เช่น QR Code Reader LINE 
หรือ Facebook เป็นต้น 

 สําหรบัระบบปฏิบัติการ Android 

1) เปิดแอปพลิเคชัน LINE  

2) เลือก “เพิ่มเพื่อน”  

3) เลือก “QR Code” 

4) แสกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อดูเอกสาร 

หมายเหตุ: นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคช่ันอื่นๆ ในการสแกน QR Code ได้เช่น QR Reader และ Facebook 
เป็นต้น 
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