


 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

(Privacy Policy for Shareholder Meeting) 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท วีจีไอ จํากัด 
(มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
คัสโตเดียน หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ 

1. บรษัิทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้จากท่านโดยตรง 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย 
เสียงบันทึก ลายมือช่ือ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจําตัวผู้เสีย
ภาษีอากร เลขที่บัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับ
อนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับข่ีหรือข้อมูลบนบัตรอื่น
ใดที่ออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ถือ จํานวนที่ถือ 
หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ช่ือ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ช่ือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่
ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจํานวนเงินปันผล  

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล 

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารทีเปิดบัญชี เลข 
swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซ้ือขายหุ้น (Share 
Purchase Agreement) 

4) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรค
ระบาด) 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายท่ีบริษัทฯ อาศัยสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกําหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐาน
การปฏิบัติตามสัญญา สําหรับการเร่ิมต้นทําสัญญาหรือการเข้าทําสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/
หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สําหรับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้
อํานาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดําเนินการตามคําขอของท่าน 

2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดําเนินเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ 

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



 

 

4) การดําเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ 

5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ 

6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคําส่ังโดยชอบด้วย
กฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล หน่วยราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ  

7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จําเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและ
ป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นทีห่รือสถานที่ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ 

9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) 
เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด  

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้า
ร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดข้ึนได้ 

3. การเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลสว่นบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มวีจีไอ 0

1 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง  

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซ่ึงประเทศปลายทางอาจมี
มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต�ากว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯจะดําเนินการตามข้ันตอน
ที่กฎหมายกําหนด 

5. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จําเป็นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานข้ึนหาก
จําเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง 
ขอรับสําเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่
บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทําลายหรือทําให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 
และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้  นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็น
ว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 

 

 
1 “บริษัทในกลุ่มวีจีไอ” หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ซ่ึงมีบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกนิกว่าร้อยละ 50 



 

 

7. มาตรการรกัษาความม่ันคงปลอดภัย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึง
มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเร่ืองการ
เข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธํารงไว้ซ่ึงความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน
ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกําหนด 

8. ติดต่อบรษัิทฯ 

หากท่านมีคําถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด
ติดต่อบริษัทฯ ที่ 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 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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เอกสารแนบ 10 มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที ่1/2565 ของบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

74-77 

เอกสารแนบ 11 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบ Inventech 
Connect 

78-83 

 



ที่ VGI.CSC.GL.22.04 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 

เรยีน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564  

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

3. สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จํากัด 
(มหาชน) คร้ังที ่3 (VGI-W3) 

4. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) 

5. คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสําหรับการลงทะเบียน การออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

8. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม  

9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

10. มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2565 ของบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 (COVID-19) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ บอลรูม ช้ันที่ 11 โรงแรม
อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซ่ึงได้จัดให้มีข้ึนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบลําดับท่ี 1 
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ความเหน็คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าว  

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 

(VGI-W3) จํานวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซ้ือและได้รับจัดสรร

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยไม่คิดมูลค่า 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งออกและจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในรูปแบบของการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ

แสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า นั้น  

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-

W3 ในจํานวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนดังกล่าว ในรูปแบบของการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

VGI-W3 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิได้คร้ังแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  

ในราคาการใช้สิทธิที่หุ้นละ 11.90 บาท  

ในการนี้ สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และ

รายละเอียดที่สําคัญอื่น ๆ ปรากฏตาม เอกสารแนบลําดับท่ี 3 

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอํานาจใน

การพจิารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศและกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึง

รวมไปถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 และการกําหนดเงื่อนไข 

และรายละเอียดอื่น ๆ อันจําเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เช่น วันที่ออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันส้ินสุดของการ

ใช้สิทธิ (ข) เจรจา ตกลง เข้าทําและลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งต้ังที่ปรึกษา
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ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจําเป็น) (ค) ลงนามในแบบ

คําขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชําระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)” และ (ง) ดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิ VGI-W3 ดังกล่าวตามสมควร 

ความเหน็คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในจํานวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในรูปแบบของการ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญ

เพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า และพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิ VGI-W3 ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น 

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,036,946,245.80 

บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน

วาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

ออกจําหน่ายจํานวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อการเสนอ

ขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป 

(General Mandate) จํานวน 428,058,285 หุ้น ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 

8 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไข

เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจํากัดฯ”) ซ่ึงกําหนดว่าบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดย
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การออกหุ้นใหม่และเพิ่มข้ึนเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีหุ้นที่ยัง

จําหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 42,805,828.50 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,036,946,245.80 บาท 

โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นจํานวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 

428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

การลดทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เพื่ อ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,036,946,245.80 

บาท 

(หนึ่งพันสามสิบหกล้านเก้าแสนส่ี

หมื่นหกพันสองร้อยส่ีสิบห้าบาทแปด

สิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 10,369,462,458   หุ้น (หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบเก้าล้านส่ี

แสนหกหมื่นสองพันส่ีร้อยห้าสิบแปด

หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 10,369,462,458 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบเก้าล้านส่ี

แสนหกหมื่นสองพันส่ีร้อยห้าสิบแปด

หุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา

เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น  

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,553,616,188.20 

บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 5,166 ,699,424 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.10 บาท 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่

ปรากฎในวาระที่  3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 

516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,553,616,188.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ปรากฏตามตามเอกสาร

แนบลําดับท่ี 2 และ เอกสารแนบลําดับท่ี 3 

ความเหน็คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นจํานวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น   

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

การเพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,553,616,188.20 

บาท 

(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามล้านหก

แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปด

สิบแปดบาทย่ีสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 15,536,161,882 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหก

ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปด

ร้อยแปดสิบสองหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 15,536,161,882 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหก

ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปด

ร้อยแปดสิบสองหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา

เพื่อให้เป็นไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น  

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ  

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า รายละเอียด
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ตามที่ปรากฎในวาระที่ 6 ข้างต้นนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

วาระท่ี 8.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ จํานวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญ ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของ

หุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 12,916,748,560 บาท 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซ่ึงแสดงความจํานงขอจองซ้ือเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ 

จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บคุคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจาก

เป็นเศษของหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซ้ือหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

จะต้องไม่ทําให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่

ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิจนมีผล

ทําให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของตน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (ถ้ามี)) เข้าข่ายต้องทําคําเสนอซ้ือ

หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวจะต้องดําเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบลําดับท่ี 2 

ในการนี้ บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) 

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และกําหนดวันจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ วันที่ 23 

มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565 และ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2565 

อนึ่ง ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนแล้ว บริษัทฯ จะ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ

เสนอขายดังกล่าวต่อไป  

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอํานาจ

พิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัทฯ ดังกล่าว ซ่ึงรวมไปถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราว ๆ การ

กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น
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สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ดําเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง 

ๆ คําขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

รวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) มีอํานาจในการ

ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่

เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้  

(1) เหตุผลและความจําเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเพิ่มความ

แข็งแกร่งด้านการเงิน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการในอนาคต 

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2565  

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่

จะดําเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการ

ดําเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน

การถือหุ้นมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้

ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนํามาใช้ใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เต็มจํานวน บริษัทฯ จะสามารถ

ระดมทุนได้เป็นจํานวนเงินประมาณ 12,916,748,560 บาท 
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(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการ 

ใช้เงิน หรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน

เป็นการดําเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซ่ึงจะทําให้บริษัทฯ 

สามารถนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมา

ข้างต้น ทั้งนี้ การดําเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผล

กระทบในทางลบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะ

ทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 

2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ

การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ

คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอํานาจพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุข้างต้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 8.2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ จํานวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ครั้งท่ี 3 (VGI-W3) 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระที่ 3 

ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 

2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในอัตรา

การใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดให้ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น  

โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 สามารถใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 11.90 บาท  

ในการนี้ บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญ

แสดงสิทธิ VGI-W3 (Record Date) พร้อมกับวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ

จัดสรรให้แก่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงได้แก่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

2565 
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ความเหน็คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (VGI-W3) 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (หากม)ี 

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดฯ กําหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณา วาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไม่

น้อย กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่

กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเร่ือง

อื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระที่ 9 นี้  

สําหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือ

หุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลําดับท่ี 6  และใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบลําดับท่ี 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ 

ข.หรือแบบ ค.ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-

meetings โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบลําดับท่ี 5 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถ

จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ ภายในเวลา 18.00 น. 

ของวันอังคารท่ี 1 มนีาคม 2565 

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

สําหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ด้วย

ตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับท่ี 10 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะลงทะเบียนได้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน

และนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมในคร้ังนี้  จึงใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนตามเอกสารแนบลําดับท่ี 4 มาแสดงในวันประชุม และบริษัทฯ จะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จ

ภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องอยู่ในห้องประชุมร่วมกันเป็นเวลานานเกินไป 
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ในการนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ 

เอกสารสําหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตามเอกสารแนบลําดับท่ี 5 

รวมถึงสามารถศึกษารายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสาร

แนบลําดับท่ี 9 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

นายคีรี กาญจนพาสน์ 
(ประธานกรรมการ) 

สํานักงานเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์ 0 2273 8884 ต่อ 391 
อีเมล companysecretary@vgi.co.th 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 1 
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ซึ่งจัดให้มขีึ้นเมื่อวันที ่8 กรกฎาคม 2564 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 2 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 25 มกราคม 2565 

ข้าพเจ้า บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จํานวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบกําหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน 

หุ้นสามัญ 5,166,699,424 0.10 516,669,942.40 

   แบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน (แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน) 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ 
จํานวนหุ้น  

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น แ ต่ ล ะ
ร า ย ถื อ อ ยู่  (Right 
Offering) 

2,583,349,712 อัตราการ
จัดสรร: 
10 หุ้ น ส า มั ญ
เดิม ต่อ 3 หุ้ น
สามัญเพิ่มทุน 
 

5 วันที่ 23 มีนาคม 2565 
ถึ ง วั น ที่  25 มี น าค ม 
2565 แ ล ะ วั น ที่  28 
มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 
29 มีนาคม 2565 

โปรดดู 
หมายเหตุ

ข้อ 1.1 

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบ สํา คัญ แสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัท วีจีไอ จํากัด 
(มหาชน) คร้ังที่ 3 

2,583,349,712 อัตราการ
จัดสรร: 
1 หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ  

ราคา 
การใช้
สิทธิ: 
11.90 

ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ้ น
ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
ตามใบสํ า คัญ แ ส ดง
สิ ท ธิ  VGI-W3 จ ะ
เป็นไปตามเงื่อนไขของ
การใช้สิทธิที่ ระบุ ใน
ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิ

โปรดดู 
หมายเหตุ

ข้อ 1.2 
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จัดสรรให้แก่ 
จํานวนหุ้น  

(หุ้น) 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ชําระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
VGI-W3” หรือ 
“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 

อั ต ร า ก า ร ใ ช้
สิทธิ: ใบสําคัญ
แ ส ด ง สิ ท ธิ  1 
หน่วย มีสิทธิซ้ือ
หุ้นสามัญได้ 1 
หุ้น 

และหน้าที่ของผู้ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
แ ล ะ ผู้ ถื อ ใ บ สํ า คั ญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญของ 

บ ริ ษัท  วี จี ไอ  จํ ากั ด 
(มหาชน)  

ค ร้ั ง ที่  3 (VGI-W3) 
(“ข้อกําหนดสิทธิฯ”) 

หมายเหตุ: 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,166,699,424 หุ้น เพื่อ
จัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 12,916,748,560 บาท 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว  
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซ่ึงแสดงความจํานงขอจองซ้ือเกิน
สิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด 
หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจอง
ซ้ือหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซ้ือเกินสิทธิ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวต่อไป 

ในการนี้ บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และกําหนดวันจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565 และ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2565 

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ 
การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จํานวนไม่เกิน 2,583,349,712 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราการจัดสรร 1 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดให้ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดย 
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 สามารถใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 11.90 
บาท  
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ในการนี้ บริษัทฯ จะกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิ VGI-W3 (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2566  รายละเอียดปรากฏตาม
สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 
คร้ังที ่3 (VGI-W3) (เอกสารแนบลําดับท่ี 3) 

2. นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ 
ในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
และใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศและกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการดังต่อไปนี้  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 กําหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชําระค่า
หุ้น ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
และใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3  

(2) เจรจา ตกลง เข้าทําและลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและ
เอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจําเป็น)  

(3) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าว ซ่ึง
รวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้ว 
รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัย์ฯ”) และ  

(4)  ดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-
W3 ดังกล่าวตามสมควร 

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ซ่ึงจะจัดให้มีข้ึนเมื่อวันที่          
4 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

3. การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

3.1 ในกรณีที่มีเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง 

3.2 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจํานวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้ตัด
เศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง 
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3. การกําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักด์ิ บอลรูม 
ช้ันที่ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่  
9 กุมภาพันธ์ 2565 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น หรือได้รับชําระเงิน
ค่าหุ้นครบถ้วนตามจํานวนที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี) 

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนําหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้  

4.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น 
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ตามตารางข้อ 2.1 (1))  

4.2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (VGI-W3) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.2.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (VGI-W3) 
(ตามตารางข้อ 2.1 (2)) 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม  

5.1 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จํานวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน และมีความยืดหยุ่นทาง
การเงินในการดําเนินโครงการในอนาคต โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สําหรับการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ จํานวนเงิน
โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

กําหนดระยะเวลา 

การนําเงินไปใช้ 

เพื่อชําระสินเช่ือจากการเข้าลงทุนในบริษัท  
เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) (“JMART”) และ
สินเช่ืออื่น ๆ ของบริษัทฯ 

8,200 เมษายน - มิถุนายน 2565 
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วัตถุประสงค์ จํานวนเงิน
โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

กําหนดระยะเวลา 

การนําเงินไปใช้ 

เพื่ อใช้เ ป็นแหล่งเงินทุนรองรับการขยาย
กิจการ หรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ใน
อนาคต1 

4,000 ภายในเดือนกันยายน 2565 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการ
ดําเนินธุรกิจ 

700 ภายในเดือนมีนาคม 2566 

รวมประมาณ 12,900  

หมายเหตุ: 

1.  บริษัทฯ อยู่ในระหว่างศึกษาและพิจารณาข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนในอนาคต โดยการลงทุนดังกล่าวยังไม่มี
รายละเอียดที่แน่นอนที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้ เม่ือบริษัทฯ มีรายละเอียดการลงทุนที่ชัดเจน และมีการตัดสินใจ
เข้าลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 

5.2 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนํา
เงินที่ได้รับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต  ใน
ส่วนงานระบบขนส่ง ส่วนงานบริการด้านดิจิทัล และส่วนงานการจัดจําหน่าย รวมเป็นเงินประมาณ 
30,000 ล้านบาท  

6. ประโยชน์ท่ีบรษัิทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน   

6.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

6.2 เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จะทําให้บริษัทมีความ
แข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากข้ึน และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสําหรับลงทุนโครงการ 
และ/หรือขยายกิจการในอนาคต 

6.3 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ  

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปีและสํารองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

7.2 ผู้จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 
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7.3 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงานเร่ิมต้ังแต่เมื่อผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เพื่อซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับ
การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้น
เพ่ิมทุน   

8.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในคร้ังนี้ ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากราคา
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

8.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ  
VGI-W3 ในคราวเดียวกัน ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่
อย่างใด หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิVGI-W3 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมิได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ทั้งจํานวน หรือหากกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ได้ทําการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจํานวน กรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือ
หุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ดังนี้  

 กรณีท่ี 1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมิได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้ง
จํานวน 

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  = (จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือ จํานวนหุ้นที่จัดสรร
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
VGI-W3) / (จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ว + 
จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน + จํานวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-
W3) 

 
 จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ว = 8,611,165,708 หุ้น 
 จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 2,583,349,712 หุ้น 
 จํานวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 = 2,583,349,712 หุ้น 
  

 ดังนั้น จึงคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ได้ ดังนี้ 
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ก. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

 =              2,583,349,712            .         
  (8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712) 

 = ร้อยละ 18.75 

ข. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จากหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 

 =              2,583,349,712            .         
  (8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712) 

 = ร้อยละ 18.75 

ทําให้กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่มิได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นทั้งจํานวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) รวมเท่ากับ 
ร้อยละ 37.50 

 กรณีท่ี 2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ได้ทําการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
VGI-W3 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจํานวน 

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) =  จํานวนหุ้นที่ จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ  VGI-W3 / (จํานวนหุ้นจด
 ทะเบียนชําระแล้ว + จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
 เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จํานวน
 หุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญ
 แสดงสิทธิ VGI-W3) 

 
 จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ว = 8,611,165,708 หุ้น 
 จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 2,583,349,712 หุ้น 
 จํานวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 = 2,583,349,712 หุ้น 
 
 ดังนั้น จึงคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ได้ ดังนี้ 

 =              2,583,349,712            .         
  (8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712) 

 = ร้อยละ 18.75 

ทําให้กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ได้ทําการโอนใบสําคัญแสดง
สิทธิ VGI-W3 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจํานวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control 
Dilution) เท่ากับร้อยละ 18.75 
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8.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

การลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)  = (Earnings per Share ก่อนเสนอขาย 
- Earnings per Share หลังการเสนอ
ขาย) /  Earnings per Share ก่อน
เสนอขาย 

โดย 

(1) Earnings per Share ก่อนเสนอขาย  = กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด 
  / จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ว 

โดยที่ กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคํานวณจากกําไร (ขาดทุน) 
สุทธิ เฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ต้ังแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563/2564 
ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2564/2565 เท่ากับ 1,072,539,180 บาท และ จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระ
แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 8,611,165,708 หุ้น 

=           1,072,539,180                    . 
             8,611,165,708 

 = 0.125 บาทต่อหุ้น 

(2) Earnings per Share หลังเสนอขาย  =  กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาส
  ล่าสุด/ (จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ว + จํานวนหุ้น
  สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
  + จํานวนหุ้นที่ จัดสรรเพื่ อรองรับการใช้สิทธิของ
  ใบสําคัญแสดงสิทธิ (VGI-W3) 

โดยกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
เฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ต้ังแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563/2564 ถึง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564/2565 เท่ากับ 1,072,539,180 บาท  

จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 8,611,165,708 หุ้น 

 จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เท่ากับ 2,583,349,712  หุ้น  

จํานวนหุ้ นที่ จัดสรรเพื่ อรองรับการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  VGI-W3 เท่ากับ 
2,583,349,712 หุ้น 

 
=                                   1,072,539,180                                .        
   (8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712) 

 = 0.078 บาทต่อหุ้น 
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ดังนั้น จึงคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้ ดังนี้ 

 =  0.125  – 0.078       
           0.125  

 = ร้อยละ 37.50 

ทําให้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-
W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในคร้ังนี้  จะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น 
(Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 37.50  

8.4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

(1) เหตุผลและความจําเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

บริษัทฯ คาดว่าจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายในเดือนมีนาคม ปี 
2565 และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถนําเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่ อ
วัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในคร้ังนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากเป็นการทําให้บริษัทฯ 
สามารถมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงสามารถรองรับแผนการ
ลงทุนในอนาคต และ/หรือเพื่อใช้ในการชําระหนี้ของบริษัทฯ ได้ 

(4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทนุในคร้ังนี้ จะทําให้บริษัทฯ สามารถนําเงินที่ได้จาก 
การเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซ่ึงการดําเนินการ
ตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบรษัิท มมีติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลําดับ การดําเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1.  วันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2565 25 มกราคม 2565 

2.  วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 (Record Date)  

9 กุมภาพันธ์ 2565 

3.  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565  4 มีนาคม 2565 

4.  วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน 

5.  วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)  

9 กุมภาพันธ์ 2565 

6.  วันจองซ้ือและชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึง 
วันที่  25 มีนาคม 2565 และ วันที่ 
28 มี น า ค ม  2565 ถึ ง  วั น ที่  29 
มีนาคม 2565 

7.  จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
ชําระเงินค่าหุ้นครบ 

10. คํารบัรองของคณะกรรมการบรษัิทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในคร้ังนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

                 -ลงนาม- 

 (นายมารุต อรรถไกวัลวที) (นายชาน คิน ตัค) 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ 
บรษัิท วีจไีอ จํากัด (มหาชน) ครั้งที ่3 (VGI-W3) 
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สรุปสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ของบรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3 (VGI-W3) 

 

ผู้ออก บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 

ชื่อ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 
( VGI-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ  VGI-W3”) 

ชนิด ระบุช่ือผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วิธีการจัดสรร ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565  ซ่ึงจะจัดให้มีข้ึน
ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 แล้ว) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่มีรายช่ือในวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

จํานวนท่ีออกและ
เสนอขาย 

ไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย 

หมายเหตุ:  

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย 
คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการ
จัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย 

หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 11.90 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  

วันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

วันที่จะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

อายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดง สิทธิได้ในวันทําการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทํา
การสุดท้าย ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (“วันกําหนดการใช้
สิทธิ”) ภายหลังวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิโดยวันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก คือ วันที่ 
31 มีนาคม 2566 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกําหนดการใช้สิทธิใด ๆ 
สามารถสะสมเพื่อนําไปใช้สิทธิได้ในวันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกําหนดอํายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสําคัญแสดง
สิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

โดยวันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจาก
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี้ หากวันกําหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้
เล่ือนวันกําหนดใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันทําการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้
สิทธิ 

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการ ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเว้นการแสดงความ
จํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจํานง
ในการใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป 

จํานวนหุ้นสามัญท่ี
จัดสรรไว้เพ่ือรองรบั 

ไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนหุ้น
รองรับต่อจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 31.51 * 

*วิธีการคํานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : 

หุ้นรองรับสําหรับ VGI-W3 ที่ออกในคร้ังนี้ + หุ้นรองรับสําหรับ VGI-W2 
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงรวมจํานวนหุ้นที่ออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ 

จะเสนอขายควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้  

ร้อยละ 31.51  =  2,583,349,712 + 1,758,296,750 
                  8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712 

 
นายทะเบยีนของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งต้ังโดยชอบให้ทํา
หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน 

ตลาดรองของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้น
สามัญท่ีเกิดจากการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ผลกระทบต่อ 
ผู้ถือหุ้น 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 
18.75 

* คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับที่ออกในคร้ังนี้จํานวน 2,583,349,712 หุ้น หารด้วย
ผลบวกของ (1) จํานวนหุ้นที่ จํ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ  ณ วันที่   
25 มกราคม 2565 จํานวน 8,611,165,708 หุ้น กับ (2) จํานวนหุ้นรองรับที่ออกใน
คร้ังนี้ จํานวน 2,583,349,712 หุ้น กับ (3) จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 2,583,349,712 หุ้น 

 

 

 

=  จํานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3  

  จํานวนหุ้นจดทะเบียนชําระแล้ว + จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 

 

ร้อยละ 18.75 =                            2,583,349,712 
       8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในคร้ังนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
(Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 11.90 บาท
ต่อหุ้น ซ่ึงสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
เท่ากับ 6.50 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน�าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ที่ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกัน 
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่ อวันที่  25 มกราคม 2565 คือ เมื่ อวันที่  4 
มกราคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565  

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3  ทั้งจํานวน จะเกิดผลกระทบด้าน
การลดลงของส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 
37.50 ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นได้รับการจองซ้ือทั้งจํานวน โดยคํานวณจากสูตรดังต่อไปนี้ 

 

Control dilution       =               จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้ 

จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้ 
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Earning Per Share Dilution  

= (Earning Per Share ก่อนการเสนอขาย – Earning Per Share หลังการเสนอขาย) 
/ Earning Per Share ก่อนการเสนอขาย 

=   (0.125 – 0.078)      
              0.125 

=   ร้อยละ 37.50 

โดยที่ 

(1) Earnings per Share ก่อนเสนอขาย = กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4  
ไตรมาสล่าสุด / จํานวนหุ้นจดทะเบยีนชําระ
แล้ว 

(2) Earnings per Share หลังเสนอขาย    =  กําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 
ไตรมาสล่าสุด / (จํานวนหุ้นจดทะเบียน
ชําระแล้ว + จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จํานวน
หุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  
VGI-W3)  

เหตุในการออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิทธิตามที่จะระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
คร้ังที่  3 (VGI-W3) (“ข้อกําหนดสิทธิฯ”) ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การปรบัสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก 
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  

(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป 
และ/หรือบุคคลในวงจํากัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คํานวณ
ได้ต�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต�ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
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(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สําหรับการดําเนินงานในระยะเวลา
บัญชีใด ๆ 

(ฉ) ในกรณีที่มี เหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) 
บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/
หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตรา
การใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม  

ทั้งนี้ คําจํากัดความ สูตรการคํานวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม 
อื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ   

วัตถุประสงค์ของการ
ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ และประโยชน์ท่ี
บรษัิทฯ จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้น
เพ่ิมทุนในครั้งนี้ 

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มี
ความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสํารองไว้ใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดําเนินการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่ อถึง
กําหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กําหนด 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้น
จะพึงได้รบัจากการ
เพ่ิมทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน
อนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะ
สามารถนําเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิไปดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้

เง่ือนไขอื่น ๆ  
 

ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย มีอํานาจในการ (1) กําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 
อันจําเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เช่น 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันส้ินสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ซ่ึง
รวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 
และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ (3) มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในคร้ังนี ้

 
 

49



เอกสารแนบลําดับท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
(โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) 
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เอกสารแนบลําดับท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

คําชีแ้จงวิธกีารลงทะเบยีน วิธกีารมอบฉันทะ  
เอกสารสําหรบัการลงทะเบยีน  

การออกเสยีงลงคะแนนและวิธกีารนับคะแนนเสยีง 
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คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสําหรบัการลงทะเบยีน 
การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสยีง 

วิธีการลงทะเบยีน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมได้
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุรศักด์ิ บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารแนบลําดับท่ี 8 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเร่ิมการประชุม
และขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ 

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 
(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  

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้ 
แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนําให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความ
ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 
ดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับ
ท่ี 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผูถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
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ฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ ภายในวันอังคารท่ี 1 
มนีาคม 2565 

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

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยการมอบฉันทะ 

6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการ
ลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

เอกสารสําหรบัการลงทะเบยีน 

บ ริ ษัท ฯ ใ ช้ระบ บ  Barcode ใน ก ารลง ท ะเ บียน และนับ คะแน น เ สียง  ดั ง นั้ น  จึ ง ขอ ให้ผู้ ถือ หุ้ น และ 
ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารแนบลําดับท่ี 4 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และ
เอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

เอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เ ช่น  
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับข่ี หนังสือเดินทาง เป็นต้น และ 
หากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

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

(ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซ่ึง 
ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียด
ตามข้อ 1.1 
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(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีมอบฉันทะ 

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

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดย 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 

(ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian) 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเ ดียน (Custodian) ซ่ึ ง เ ป็นผู้มอบฉัน ทะและผู้ รับมอบ ฉันท ะ พร้อม 
ติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าว 

(ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  
6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็น 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)  

(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว 

(จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น 

(ก) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน 
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(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ ถือหุ้น ซ่ึงมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอํานาจตาม 
ข้อ 3.2(ก) เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  
ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 

สําหรับเอกสารใดที่ จัดทําเป็นภาษาอื่ น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดทํา 
คําแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของ 
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคําแปล 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณา
เห็นสมควร  
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การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสยีง 

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้ 

3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได้ 

4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะ
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้
ม อ บ ฉั น ท ะ ร ะ บุ ใ น ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ ใ ห้ ผู้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ มี สิ ท ธิ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ล ง ม ติ แ ท น ต น ไ ด้ 
ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับ
มอบฉันทะ 

6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทําเคร่ืองหมายในช่องไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มี
การลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทําเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จส้ินการประชุม ทั้งนี้  กรณีทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน 
ไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือช่ือกํากับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้น  ๆ ตาม 
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งช่ือและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

8. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

8.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

8.2 กรณีอื่น ๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุม
จะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ ตอนท้าย
ของแต่ละวาระการประชุมแล้ว 

8.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

8.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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9. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุม
มอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินลง 

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงและจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย 
และ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทําหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ 
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ข้ันตอนการลงทะเบยีนและการประชุม 

 

 
 

เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
ในแต่ละวาระ 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ถอนการลงทะเบียนหลังเร่ิมการประชุม 

ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

กรณีมาด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะ 

จุดตรวจเอกสาร 

โต๊ะลงทะเบียน 
สําหรับผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 
และเอกสารหลักฐาน 

โต๊ะลงทะเบียน 
สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐาน 

สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม 

ปิดการประชุม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนหลังปิดการประชุม 

จุดคัดกรอง 
จุดคัดกรอง 

58



เอกสารแนบลําดับท่ี 6 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

1. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมคณะการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 78 ปี 
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 นี้ 

 

2. นายเกียรติ ศรจีอมขวัญ 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 85 ปี 
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 นี้ 

 
3. นายพิศษิฐ์ เสรวิีวัฒนา 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 61 ปี 
ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ช้ัน 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 นี้ 
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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) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั 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 THB 20  

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 

 นายเกียรติ ศรีจอมขวญั หรือ 
Mr. Kiet Srichomkwanor or 
 

 นายพิศษิฐ์ เสรีววิฒันา 

Mr. Pisit Serewiwattana 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการ
อิสระคนอื่นเป็นผู ้ร ับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม 
เอกสารแนบลาํดบัท่ี 6) 
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 6)  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นครั้ง ท่ี1/2565 ในวันศุกร์ท่ี  4  มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องสุรศักดิ์  บอลรูม  ชั้น  11 โรงแรม อีสติน  
แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Anyone of these persons as my/our proxy holder to attend and cast a vote on my/our behalf at the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No.1/2022 on Friday, March 4, 2022 at 2.00 p.m., at Surasak Ballroom, 11th Floor, 
Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 
 

(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 2564 
Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right 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 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 (VGI-W3) 
จาํนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทีไ่ด้จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย
ไม่คิดมูลค่า 

Agenda 3 To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase ordinary shares of the 
Company No. 3 (VGI-W3) of up to 2,583,349,712 units, to the existing shareholders who have subscribed for 
and have been allocated the newly issued ordinary shares, at no cost 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right 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 ่4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นทียั่ง
ไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษัทฯ จาํนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

Agenda 4 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by THB 42,805,828.50, 
from the existing registered capital of THB 1,079,752,074.30 to THB 1,036,946,245.80, by cancelling 
428,058,285 authorized but unissued shares of the Company, with a par value of THB 0.10 per share. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right 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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 5 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 
to be in line with the decrease of the Company’s registered capital. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 516,669,942.0 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จาํนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by THB 516,669,942.40, 
from the existing registered capital of THB 1,036,946,245.80 to THB 1,553,616,188.20, by issuing and 
offering 5,166,699,424 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10 per share 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems 
appropriate. 
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 7 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 
to be in line with the increase of the Company’s registered capital 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda 8 To consider and approve the allocation of the newly issued shares of the Company; 

วาระที ่8.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

Agenda 8 To consider and approve the allocation of 2,583,349,712 newly issued shares, with a par value of 
THB 0.10 per share to the existing shareholders on Rights Offering basis 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right 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 ่8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 3 
(VGI-W3) 

Agenda 8.2 To consider and approve the allocation of 2,583,349,712 newly issued ordinary shares, with a par 
value of THB 0.10 per share to accommodate the exercise of warrants to purchase ordinary shares of 
the Company No. 3 (VGI-W3) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right 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 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 To consider other business (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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The proxy shall have the right 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 

(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
เพ่ิมเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด 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 holder shall have the right 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 that 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. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy holder shall appoint only one proxy holder to attend and cast a vote at the meeting 
and may not split his/her votes to different proxy holder to cast a vote separately. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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 จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ใน 
วนัศกุรท่ี์ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสรุศกัดิ์ บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เลขท่ี 33/1 ถนน
สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The appointment of proxy by a shareholder of VGI Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No.1/2022 on Friday, March 4, 2022 at 2.00 p.m., at Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel 
Sathorn, Bangkok, No.33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place 
as the meeting may be held. 

 วาระที ่ เร่ือง  
 Agenda Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right 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 right 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 right 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 right 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 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดการประชุม 

โรงแรอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

ณ ห้องสุรศักด์ิ บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

 

 

ข้อแนะนําการเดินทาง 

รถไฟฟ้า: ลงรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสุรศักด์ิ ทางออก 4  

รถโดยสารประจําทางผ่านถนนสาทร: สาย 17, 77,142 และ 169 

หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ: 02-210-8100  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสําหรบัผู้เข้ารว่ม 
ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั้งที ่1/2565 

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 
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มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้ารว่มประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 
ของบรษัิท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) 

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 

ด้วยบริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจาก 
ความเส่ียงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ในคร้ังนี้อย่างรัดกุมและกระชับ ซ่ึงอาจทําให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสําคัญ ตามคําแนะนําและ
แนวทางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจกํากับดูแล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดประชุมและความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเอง ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในที่ประชุมอันจะช่วยลด 
ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้
ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2565 โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ 
ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) หรือจัดส่งมาที่ 

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีคําถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ช้ีแจงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 บริษัทฯ  
ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคําถามพร้อมช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล 
ที่สามารถติดต่อได้ (หากมี) ส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารท่ี 1 มนีาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี ้

•  ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 

•  อีเมล: companysecretary@vgi.co.th 

•  โทรสาร: +662-273-8883 

2. หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอทําความเข้าใจและ 
ขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด 

2.1 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ายังสถานที่ประชุมต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
ซ่ึงรวมถึงคําแนะนําต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ประชุมผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดย
ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ หรือโปรดแจ้งช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเก็บไว้
เป็นความลับเพียงเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและแจ้งข้อมูลในกรณีที่พบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมติดไวรัสโควิด-19 
เท่านั้น 
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2.2 บริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาต 
ให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถานที่ประชุม 

2.3 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอกแบบคัดกรอง
ตนเอง ตามจุดบริการที่บริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  

บริษัทฯ กําหนดให้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะต้องมีการ 
เว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร 

หากท่านมีอุณหภูมิต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไปหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น  
มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีน�ามูก และ/หรือหากท่านอยู่ในกลุ่มเส่ียงหรือมีปัจจัยเส่ียง เช่น ท่านหรือบุคคลที่อาศัย
ร่วมกับท่านเดินทางไป - กลับจากประเทศกลุ่มเส่ียง หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาในสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
โดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย 

2.4 บริษัทฯ จะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่
นั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น ขอให้ท่านนั่งตามจุดท่ีบริษัทฯ จัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายท่ีนั่ง ทั้งนี้ เพื่อลด 
ความแออัดในสถานที่ประชุม อนึ่ง บริษัทฯ จํากัดจํานวนท่ีนั่งสําหรับผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 90 ท่ีนั่ง บริษัทฯ จึงขอ 
สงวนสิทธิ์การเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองตามที่บริษัทฯ กําหนดและมาถึง
ห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ เม่ือท่ีนั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นเข้าไปในสถานท่ีประชุมอีก 

2.5 สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านเตรยีมและสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเข้ารว่มการประชุม นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและ
ได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการติดสต๊ิกเกอร์แทนสัญลักษณ์ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะติดสติกเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม 

2.6 สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากที่นั่งที่ จัดไว้ 
เต็มแล้ว ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกด้านอากรแสตมป์ให้กับท่าน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากบุคคลอื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ได้ 

2.7 เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม หากท่าน
ประสงค์สอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคําถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคําถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป 

2.8 บริษัทฯ จะงดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มชา กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทาน
อาหารทุกชนิดในบรเิวณพ้ืนท่ีจัดการประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

2.9 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทําความสะอาดพื้นที่จัดการประชุมก่อนเร่ิมการประชุมอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนํา รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม 

2.10 บริษัทฯ ขออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที่ www.vgi.co.th ในการนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนการรับชมโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของตนเอง (10 หลัก) ซ่ึง
ปรากฎอยู่ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จํากัดให้ 1 เลขทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นต่อ 1 สิทธิการรับชมและเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (ซ่ึง
เป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  1/2565 (Record Date)) เท่านั้น  

76

http://www.vgi.co.th/


ที่จะมีสิทธิสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในคร้ังนี้ โดยบริษัทฯ จะเร่ิมถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 
14.00 น. เป็นต้นไป 

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
16.00 น. เพ่ือไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในท่ีประชุมนานเกินไป 

ขอให้ท่านสํารองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนท่ีประชุม บรษัิทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ 
ท่ีนี้หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการคัดกรองเนื่องด้วยจํานวนของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ารว่มประชุม  

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานท่ี และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 
1/2565  เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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เอกสารแนบลําดับที 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเข้ารว่มประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  

ผ่านระบบ Inventech Connect 
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รายละเอียดการเข้ารว่มประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบ Inventech Connect  

ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะทีประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดําเนินการได้ตามขันตอนการยนื

แบบคํารอ้งเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี 

  ขันตอนการยืนแบบคํารอ้งเข้ารว่มประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ 

1. ยืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที  https://inet.inventech.co.th/VGI160720R 

หรือสแกน QR Code นี เพือเข้าสู่ระบบ       และดําเนินการตามขันตอนดังภาพ  

2. สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยนืแบบคํารอ้งจะเปดให้ดําเนินการตังแต่วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะ
ปดการลงทะเบียนวันที 4 มีนาคม 2565 จนกว่าจะปดการประชุม 

การมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษัิทฯ 

หากกรณผีู้ถือหุ้นทีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดสง่หนังสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายัง

บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามทีอยู่ข้างลา่งนี โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที 1 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. 

ฝายเลขานุการบริษัท  
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขที 21 ชัน 9 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

3. ระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์จะเปดให้เข้าระบบได้ในวันที 4 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปดประชุม 2 
ชัวโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ทีได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9130 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
แจ้งปญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 
.

2 เลือกประเภทในการยนืแบบคําร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามทีระบบแสดง 

.
4  เพอืยอมรับเงือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปมุ “ส่งแบบคําร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแจง้รายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 ** 1 บัญชอีีเมล ต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น ** 
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  ข้ันตอนการตดิตัง Webex Meetings 

สําหรบัระบบปฏิบัติการ IOS สําหรบัระบบปฏิบัติการ Android 

1 เข้า App Store 

2 พิมพ ์ Webex  Meetings ทีช่องคน้หา 

3 กดปมุ “รบั” เพอืติดตงัแอปพลิเคชัน 

4 รอ สักครู ่ระบบทําการดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชัน 

5 เสรจ็สนิ ขันตอนการตดิตัง จะแสดงไอคอน
แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ทีช่องคน้หา 

.
3 กดปุม “ติดตงั” เพือติดตังแอปพลิเคชนั 

.
4 รอ สักครู ่ระบบทําการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสรจ็สิน ขันตอนการติดตัง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สําหรบัระบบปฏิบัติการ Windows 

1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

2 กดปมุ “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการทีเครอืงของคุณรองรบั 

3 คลิกไฟล์ทดีาวน์โหลด “webex.msi” เพือทําการเข้าสู่การติดตงัโปรแกรม 
Webex  Meetings 

4 กดปมุ “Next” เพือทําการติดตังโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู ่ระบบทําการติดตังโปรแกรม 

6 กดปมุ “Finish” เมอืระบบติดตังโปรแกรมเสรจ็แล้ว 

.
7 กดปมุ “Agree” เพอืยอมรบัเงือนไขในข้อตกลงสิทธกิารใช้งาน 

8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปมุ “Next” เพอืเข้าใช้งาน 

ข้ันตอนการลงทะเบยีนเพอืเข้ารว่มประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สําหรบัเข้าห้องประชุมทไีด้รบัจากอีเมล 

2 นํา Username และ Password มากรอกหรอืขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปมุ “ลงทะเบยีนเข้ารว่มประชุม” โดยคะแนนเสยีงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

4 กดปมุ “รบัชมถ่ายทอดสด” 

5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพือลงทะเบียนเข้ารบัชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังน ี

5.
1 

กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอเีมลทีทําการยืนแบบคํารอ้ง 

.
5.2 กดปมุ “Join Now” 

5.
3 

กด “Run a temporary application” 

5.
4 

กดไฟล์ทดีาวน์โหลด 

5.
5 

กดปมุ “Join Event” เพือเข้ารว่มประชุม 
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ข้ันตอนการลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพอืลงทะเบียนเขา้รบัชมถ่ายทอดสด

ผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังน ี

.
5.1 กดปมุ “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใชง้าน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุม “ACCEPT” (กรณีเปน Android) 
หรอื กดปุม “I Accept” (กรณีเปน IOS) 
 

.
5.2 กรอกชือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลทีทําการยนืแบบคําร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุม “Join” เพือเข้ารว่มประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปมุ “Continue” ทีเมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ทีได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปมุ “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ ์

.
5 เลือกวาระทีต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปมุลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง
ลา่สุดทีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดทเีมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดทเีมนู “Chat” และเลือกทขี้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเปน Android) หรือ 
กดทเีมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           (กรณี
เปน IOS) 

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบยีนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนนักดปุม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ทีได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปมุ “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ์ 

.
8 เลือกวาระทีต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปมุลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ทีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุม          (ซงึหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงทีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปดรับผลคะแนน 
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ข้ันตอนการถามคําถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรอืสัญลักษณ์ 

การพิมพ์คําถาม 1 

เลือกวาระทต้ีองการสอบถามคําถาม 

พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสยีง 2 

เลือกวาระทต้ีองการสอบถามคําถาม 

กดปุม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสยีง” หรือ
สัญลักษณ ์

กรอกชือทใีช้บน  Webex 

กดปุม “จองคิว” หรือสญัลักษณ์ 

รอสัญญาณจากเจ้าหน้าทีในการให้คิวถามคําถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึนอยู่กับระบบอินเทอรเ์น็ตที
รองรับของผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรม
ดังต่อไปนีในการใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีแนะนํา 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอรเ์น็ตทีแนะนํา) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเ์น็ตที 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที 0.5 Mbps 

2. อุปกรณ์ทีสามารถใช้งานได้ 
- โทรศัพท์เคลอืนที/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
 - เครืองคอมพิวเตอร์/เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

3. อินเทอรเ์น็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ทแีนะนํา) หรือ Safari 

คู่มือการติดตงั Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยืนแบบคํารอ้งผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตัง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
3 
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ผังแสดงขันตอนการเข้ารว่มประชุมผา่นสืออเิล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 

 

 

 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสอืเชิญประชุมหรือเข้าไปที
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/VGI160720R 

กรอกข้อมูลสําหรับยนืแบบคําร้อง 

(e-Request) 

สงแบบคำรอง 

เจ้าหน้าทีพิจารณา 
อนุมัติคําร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนําส่งลิงก์
สําหรับลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุม
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผาน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นวา่ได้รับแบบ 
คาํรอ้งและกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

* ขันตอนนีจํานวนหุ้นของผูถื้อหุ้นถูกนับเปนองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่ง
เอกสารเพิมเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคําร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมตัิ 

ดำ
เน

ินก
าร

กอ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดำ
เนิ

นก
าร

 ณ
 วั

นป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยงัถูกนับเปนฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุม "ออกจากการประชุม" ซึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสําหรับวาระทียังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
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