หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
(รอบบัญชี สิ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2564)
บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2701-3, 2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 062-6316465, 0-2098-6290
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ที่ YCI.10-01/2564
11 ตุลาคม 2564
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564(รอบบัญชี 1 กรกฎาคม 2563
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564) ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 ณ ณ เลขที่ 1 ห้อง 2701-3,2712-14 ชั้น 27 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระเพื่อการพิจารณาดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (สาเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบวาระที่ 1)
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ประจาปี 2564 (รอบบัญชี 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564) บริษัท ฯ
สรุปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ประจาปี
2564
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปี 2564 รอบบัญชี 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2564 ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดงบการเงินประจาปี 2564)
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบั ญชี จากบริษัท กมลวรรณ ออดิท จากัด ตั้งอยู่เลขที่ 1222 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565
1. นางอรวรรณ อัศนียานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7278
2. นางสาวเพ็ญศรี เรืองพงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5993
3. นายภัคพงศ์ บุญยเกียรติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10560
4. นางสาวณปภัช ปรัชญาภินันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11323
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้ที่ เกี่ย วข้ องกับ บุ คคลดังกล่ าว เป็ น ผู้สอบบัญ ชีที่ มี ความเป็ น อิสระมี ทั กษะความรู้ป ระสบการณ์ และที ม งานที่ เพี ย งพอในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจางวดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นเงินไม่เกิน -320,000.00 บาท
ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและมีมติให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 320,000.00 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ว น
หนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ครบวาระมีดังนี้
1. นายวิภาส ทองสุทธิ์
2. นายโชติจุฑา อาจสอน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 2 ท่านคือ
1. นายวิภาส ทองสุทธิ์
2. นายโชติจุฑา อาจสอน
โดยการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ฯ ยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับประจาปี
2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกินปีละ 384,000.00 บาท ซึ่งเป็นจานวนเท่ากับที่เสนอพิจารณา
ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมปีละ 384,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
ประจาปี 2564 เนื่องจากผลการดาเนินการของบริษัทในช่วง ปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30.
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 จะแล้วเสร็จ เพื่อกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุมฯ
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หากท่านประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
เข้าประชุมแทน บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้คือ นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ อายุ 59 ปี ที่อยู่
55/4 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นายวิภาส ทองสุทธิ์ อายุ 59 ปี ที่อยู่ 118/253 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
และนายโชติจุฑา อาจสอน อายุ 53 ปี ที่อยู่ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการพิจารณา
วาระใด ๆ
ขอแสดงความนับถือ

(นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์)
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2701-3, 2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2098-6290 062-6313464
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
นางกิ่งกาญจน์ วงศ์หทัยไพศาล ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนาผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. ดร.ครรชิต
สิงห์สุวรรณ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายโชติจุฑา
อาจสอน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาววิภากร
ธนโชคเดชขจร กรรมการ
4. นางสาวเจิมสิริ
เลิศชัยทัศน์
กรรมการ
องค์ประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 3 ราย มีจานวนหุ้นรวม 31,201,020 หุ้น และโดยการมอบ
ฉันทะจานวน 27 ราย มีจานวนหุ้นรวม 109,997,160 หุ้น รวมเป็นจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้ง สิ้น 30 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทั้งสิ้น
141,198,180 หุ้นหรือเท่ากับ ร้อยละ 75.57 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่มีจานวนทั้งสิ้ น
182,036,710 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม”
ต่อจากนั้น ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการบันทึกผลการนับคะแนน เมื่อชี้แจงจบแล้ว ได้เชิญดร.
ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2563
การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
141,198,180
-

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน)
ประธานฯ เสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ ลง 164,605,250 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 346,641,960 บาท เป็น 182,036,710 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 164,605,250 หุ้น
มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท ซึ่ งเป็ น หุ้ น ที่ ออกเพื่ อรองรับ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นให้ แก่ผู้ ถือหุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถือหุ้ น (Right
Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งมอบ
อานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ
แต่ งตั้ งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท และ/หรือประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริหาร และ/หรือกรรมการผู้ จัดการมีอานาจในการ
ดาเนินการลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการ
ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีมติเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ
เป็นดังนี้
ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จานวน 182,036,710.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน )
แบ่งออกเป็น
182,036,710 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
182,036,710 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดงั นี้
ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
มติ
คะแนนเสียง
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
141,198,180
100.0000%
ไม่เห็นด้วย
0.0000%
งดออกเสียง
0.0000%
บัตรเสีย
0.0000%
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน)
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรให้ เสนอต่ อที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ จ านวน
145,629,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 182,036,710 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 327,666,078 บาท โดยออกหุ้น
สามัญ เพิ่ มทุนจานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 145,629,368 บาท รวมทั้งเสนอที่ประชุม
พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียน รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคล
อื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมี
อานาจในการดาเนินการลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีมติเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 327,666,078.00 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน )
แบ่งออกเป็น
327,666,078 หุ้น (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท
(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
327,666,078 หุ้น (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายชนวัฒ น์ ชุณ หวิกสิต ผู้รับมอบอานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่มในบริ ษัท เวิลด์
บริการเงินกู้การศึกษา จากัด
นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ กรรมการ และผู้จัดการ ชี้แจงผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อการนาเข้า ของธุรกิจแปรรูปของบริษัทฯ ประกอบกับ ธุรกิจเงินกู้เพื่อการศึกษา ที่บริษัทฯ ลงทุนมาเป็นระยะเวลา กว่า 1 ปี ได้รับการ
ตอบรับตลอดจนมีแนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เป็นไปในทิศทางที่ดี ในรอบปีการศึกษา 2564 จะมีการให้กู้เพิ่ม บริษัทฯ
จึงจาเป็ฯต้องเพิ่มทุนเพื่อนามาให้บริการเงินกู้ดังกล่าว
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
141,196,850
1,330
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ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9991%
0.0009%
0.0000%
0.0000%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามั ญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering : RO) และพิจารณา
อนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ให้มีอานาจในการดาเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) จานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการที่บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง และหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในขณะนี้ บริษัทจึง
สามารถกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ปัดทิ้ง และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และกาหนดวันจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 27, 29-30 กรกฎาคม และ 2-3 สิงหาคม 2564 (5วันทาการ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
หุ้นเหลือ ให้ขยายระยะเวลาในการเสนอขายครั้งเดียวและ/หรือ หลายครั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน ซึ่งอาจน้อยกว่าในกรณีที่
พิจารณาแล้วว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิเพิ่มเติม นับจากวันแรกของกาหนดวันจองซื้อหุ้น คือไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และมอบ
อานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการดาเนินการต่างๆ มีอานาจ
ในการพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อานาจในการกาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว
และ/หรือ หลายครั้ง จนกว่ า จะจ าหน่ า ยหุ้ น หมด ก าหนดและ/หรือเปลี่ ย นแปลงระย ะเวลาในการเสนอขาย ก าหนดและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือเวลา และ/หรือสถานที่จองซื้อ กาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน กาหนดและ/
หรือ เปลี่ ย นแปลงวั น ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื้ อ และได้ รับ การจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น และ/หรือ การก า หนดและ/หรื อ
เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ และ/หรือ การดาเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการออกและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นาเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
อนึ่ง สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
การพิจารณาและมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4ให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering : RO) จานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการที่บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง
และหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในขณะนี้ บริษัทจึงสามารถกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ
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ตนได้ โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม
2564 และกาหนดวันจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 27, 29-30 กรกฎาคม
และ 2-3 สิงหาคม 2564 (5วันทาการ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ ให้ขยายระยะเวลาในการเสนอขายครั้งเดียวและ/หรือ หลายครั้งภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน ซึ่งอาจน้อยกว่าในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิเพิ่มเติม นับจากวันแรกของกาหนดวันจอง
ซื้อหุ้น คือไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร
และ/หรือกรรมการผู้จัดการดาเนินการต่างๆ มีอานาจในการพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อานาจในการกาหนดและ/
หรือเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้งจนกว่าจะจาหน่ายหุ้นหมด กาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการเสนอขาย กาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือเวลา และ/หรือสถานที่จองซื้อ กาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน กาหนดและ/หรื อเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน และ/หรือ การกาหนดและ/หรือเปลี่ ยนแปลงราคาเสนอขาย และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือรายละเอีย ดต่ างๆ และ/หรือ การ
ดาเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนนเสียง
141,180,850
17,330
-

ร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9877%
0.0123%
0.0000%
0.0000%

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้ส ละเวลามาประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณสาหรับคาถาม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง
บริษัทจะนามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น และดาเนินการตามนโยบายและแผนที่วางไว้ เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จ
สวัสดีครับ
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

(นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน

ประวัติผู้สอบบัญชี บริษัท กมลวรรณ ออดิท จากัด
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เอกสารแนบวาระที่ 5 เรื่องแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
อายุ
ประเภทกรรมการ

:
:
:
:
:
:
:

นายวิภาส ทองสุทธิ์
ไทย
59 ปี
กรรมการ / กรรมการอิสระ
(ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)
ตาแหน่งปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2527
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2529
เนติบัณฑิตไทยสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภาสมัยที่ 39
พ.ศ. 2537
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542
ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2542
วุฒิบัตรการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่น 9 จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542
วุฒิบัตรหลักสูตรพัฒนาการวิจยั มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2548
Doctor of Public Administration (DPA), Ateneo de Davao University, Philippines
พ.ศ. 2560
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
: 2 ปี 11 เดือน
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
: อธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
: กรรมการสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
: ประธานบริษัท สานักงานกฎหมายรอแยลอินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
: ทนายความประจาบริษัท สานักงานกฎหมายรอแยลอินเตอร์กรุ๊ป จากัด
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน
: ที่ปรึกษาบริษัท องค์กรธุรกิจและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : การคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน
บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น แบ่งเป็น
- บริษัทจดทะเบียน
: ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร- ไม่มี จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
มีการประชุมรวม 5 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อ – สกุล
สัญชาติ
อายุ
ประเภทกรรมการ

:
:
:
:
:
:
:

นายโขติจุฑา อาจสอน
ไทย
53 ปี
กรรมการ / กรรมการอิสระ
(ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)
ตาแหน่งปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554
ปริญญาเคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2542
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2538
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วช.เทเวศน์
พ.ศ. 2536
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
การอบรม
: พ.ศ. 2562 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง ปปร.22
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
: 2 ปี 11 เดือน
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
: ผู้อานวยการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จากัด
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท พีเอสซี คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จากัด
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท วีแคน ดีไซส์ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
: นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย
พ.ศ.2557– ปัจจุบัน
: กรรมการบริหารกลุม่ บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
: กรรมการ บริษัท เอสที เฟรม แอรด์ ทรัส จากัด
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
: ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย
(National smart sport park)
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : การคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ความเหมาะสมด้ า นคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น แบ่งเป็น
- บริษัทจดทะเบียน
: ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร- ไม่มี จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม : ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
มีการประชุมรวม 5 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
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คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม
1. การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ
บริษัท (ตามรายชื่อในข้อ 1.3) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะสามารถระบุฃื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประฃุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่ อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) นาส่งทาง
1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kingkan.v@yci.co.th / yongthai@yci.co.th ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และ
2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตรประชาชน มาที่ บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) ที่อยู่เลขที่ 1 อาคาร
เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2701-3,2712-14 ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 หมายเลขโทรศัพท์
0-2098-6290 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับ
มอบฉันทะ
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระ อายุ 59 ปี ที่ อ ยู่ 55/4 แขวงนวลจั น ทร์ เขตบึ ง กุ่ ม
กรุงเทพมหานคร 10230
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
2. นายวิภาส ทองสุทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิส ระ อายุ 59 ปี ที่ อยู่ 118/253 แขวงท่ าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
3.นายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 53 ปี ที่อยู่ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการและรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะให้ ถูกต้อง ครบถ้วน *พร้อมลงลายมือชื่อและ
ส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อดาเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (WebEx)
*กรุณาลงนามรับรองสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการแนบด้วย
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประฃุม
บริษั ท จะเริ่ม รับ ลงทะเบี ย น ตั้ งแต่ เวลา 13.00 น. เป็ น ต้ น ไป ทั้ งนี้ ผู้ เข้า ร่ว มประชุ ม โปรดแสดงเอกสารดั งต่ อ ไปนี้ ในการ
ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
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(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทฯ ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารที่หน่ วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
(1) กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1)
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(ค) สาเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอานาจ ลงนาม
แทนนิติบุคคลลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

------------------------------------------------------------------------------------------
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ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนั งสือนั ดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 25. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการ ของบริษัทได้จัดการไป
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
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แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx)
E-Meeting Registration Form
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน Road
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
โทรศัพท์มือถือ.
E-mail
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงไทย จากัด โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ข้าพเจ้ายืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(WebEx) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้ องสานักงานบริษั ท ยงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ -ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 27013,2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น
.
ลงชื่อ…………….................................................................ผู้เข้าร่วมประชุม
(………………………………………………………………………)
ลงชื่อ…………………….........................………………………….พยาน
(………………………………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………………......................….พยาน
(………………………………………………………………………)

หมายเหตุ: โปรดส่งแบบฟอร์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) ในคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ โดยนาส่งทาง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ kingkan.v@yci.co.th / yongthai@yci.co.th ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก /Proxy Form A
เขียนที่
วันที่
เดือน
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(3.1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
(3.2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
รหัสไปรษณีย์ Postal Code
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
(3.3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ

(อากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
Baht 20)

พ.ศ.
ตาบล/แขวง
E-mail

.
.

เสียง
ตาบล/แขวง
E-mail
ตาบล/แขวง
E-mail
หรือ
ตาบล/แขวง
E-mail

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ใน
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสานักงานบริษัท ยงไทย จากัด
(มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 2701-3,2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ ................................................................... ผู้มอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(.................................................................)
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Proxy Form B

(1) ข้าพเจ้า

เขียนที่
วันที่
สัญชาติ
จังหวัด

(อากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
Baht 20)

.
.
..
.
.

เดือน
พ.ศ.
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(3.1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
(3.2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มอื ถือ
E-mail
(3.3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มอื ถือ
E-mail

เสียง
.
.
หรือ
.
.
หรือ
.
.
.

คนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม
ส านั ก งานบริ ษั ท ยงไทย จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็ ม ไพร์ท าวเวอร์ ชั้ น 27 ห้ อ ง 2701-3, 2712-14 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่

1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ประจาปี 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
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วาระที่

3

พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

4

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

5

พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่หมดวาระ

5.1 นายวิภาส ทองสุทธิ์
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
5.2 นายโชติจุฑา อาจสอน
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

6

พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2565

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

7

พิจารณาและอนุมตั ิไม่จัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่

8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

...................................................
(.................................................)

ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)

ลงชื่อ

...................................................
(.................................................)

ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ

...................................................
(.................................................)

พยาน

พยาน

ลงชื่อ ...................................................
(.................................................)
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ผู้มอบฉันทะ

