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ที่ วอพ.สก. 008/03/2022 
 

       วันที่ 22 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
          บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    
1.   สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 
2.   รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม  และการออกเสียงลงคะแนน 
6. แนวทางป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมประวัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
8. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 
10. หนังสือบริการรับ-ส่ง เพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3  บมจ. 
สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24130 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้น
สมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 
2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุม  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้  

 

จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ   :  เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
              ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   :   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2564 (56-1 One Report)  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี ้ 

จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ :   วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 
เนื่องจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  :  คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบ
บัญชีรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา 
เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทนุ  
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เรียบร้อยแล้ว 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ตาม
รายละเอียดที่ปรากฎอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ในหมวด”งบการเงิน”)  พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี ้

 

จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ   :  เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
              ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท ซึ่งตาม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535  
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ 2544)  ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ได้ 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
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จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ   :  เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 

     ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 44 และมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ 
2544) ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ 
และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการ
อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ
และผลการดำเนินงานเช่นกัน 
 

จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ   :  เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
         ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ   :   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกดั พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 จำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

1. นายจักร จามิกรณ์   ดำรงตำแหน่ง กรรมการ  
2. นางสาววินิตา จามิกรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ  
3. นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ  
4. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ  ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ   
   (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหนง่จนครบวาระ  
    จำนวน 6 ปี)    
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
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โดยคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 โดยมีคุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การ
ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพ ที่
สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการ
สรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ จึงมีมติเห็นชอบและขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ดังนี้ 

1) นายจักร จามิกรณ ์  (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง) 
2) นางสาววินิตา จามิกรณ์  (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง) 
3) นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล  (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง) 
4) พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ   (กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง) 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 และมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ 1 คน 
(ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน รวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้เป็น
จำนวน 6 ปี) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์อันที่
จะสามารถให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาบริษัท และความเห็นที่เป็นประโยชน์นานับประการให้แก่
บริษัทโดยสามารถให้ความเห็นต่างๆ แก่บริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องตามนิยามของกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอชื่อพลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง   
 

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และในเว็ปไซด์ของบริษัท www.wyncoast.com ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2565 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพ่ือรับการคัดเลือก
ในปี 2565 แต่อย่างใด  
 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับ
เข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน ซ่ึงจะเข้ารับตำแหน่งดังนี้  

http://www.wyncoast.com/
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1. นายจักร จามิกรณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาววินิตา จามิกรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

และกลยุทธ์ / รกัษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตกิาร 
3. นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ  
4. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา

กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง 

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ประวัติการเข้า
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ และขอ้มูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ   :  เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
     ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนฯ :  ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดย
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท และทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 
2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2564  

  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย
ได้ผ่านการกลั่นกรอง และใช้หลักเกณฑก์ารเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท จึง
เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท 
ซ่ึงเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2564 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน, เบี้ยประชุม  และค่า
เบี้ยเลี้ยงพิเศษอ่ืนๆ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้
พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากทิศทาง
และการเติบโตของธุรกิจแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2564 
รวมเป็นจำนวนเงิน 843,100 บาท    

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัตอัิตรา

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ดังนี้  
1.  ค่าเบี้ยประชุม กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้งของการ

ประชุม ดังนี้  
       ปี 2565  ปี 2564 

▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท       
  - ประธานกรรมการ    12,000  10,000 บาท/ครั้ง 
  - กรรมการ        6,000    5,000 บาท/ครั้ง 

▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    8,000    8,000 บาท/ครั้ง 
  - กรรมการตรวจสอบ     4,000    4,000 บาท/ครั้ง 

▪ การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาฯ    

  - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาฯ 8,000    8,000 บาท/ครั้ง 
 -  กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาฯ    4,000    4,000 บาท/ครั้ง 
 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน     ปี 2565  ปี 2564 

▪ ค่าตอบแทนรายเดือน       
- ประธานกรรมการ    12,000    12,000 บาท/เดือน 
- กรรมการ           6,000    6,000 บาท/เดือน 
 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 

▪ ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกำหนดจ่ายเป็นรายปี พิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจ และผล
ประกอบการของบริษัท โดยในปี 2564 กำหนดจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 30% ของค่าตอบแทน
กรรมการทีเ่กิดข้ึนจริงของปี 2564    

 

4. ค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน  

▪ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในรูปแบบอ่ืนให้แก่
กรรมการ ทัง้ที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน  
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทน 
 

สรุปค่าตอบแทน เกิดขึ้นจริง อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2564  843,100 บาท 

แบ่งออกเป็น ค่าเบีย้ประชุม 459,000 บาท 
ค่าตอบแทนรายเดือน 372,000 บาท 

 ค่าเบี้ยเลี้ยงพเิศษ 12,100 บาท 
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น 

1,800,000 บาท 

ปี 2563  987,100 บาท 
แบ่งออกเป็น ค่าเบีย้ประชุม 543,000 บาท 

ค่าตอบแทนรายเดือน 432,000 บาท 
 ค่าเบีย้เลี้ยงพิเศษ 12,100 บาท 

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น 

1,800,000 บาท 

 

สรุปจำนวนครั้งการจัดประชุม 
 

การประชมุ ปี 2564 ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ 13 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 6 ครั้ง 6 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง 2 ครั้ง 

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

สรุปจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการประจำปี 2564 
 

ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

รวมจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
คณะ 

กรรมการ 
คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบฯ 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาฯ 

AGM 
2564 

1. นายจักร  จามิกรณ์  ประธานกรรมการ 12/12 - - 1/1 

2. นางสาวกรนันท์  สุคนธ์ฤทธิกร กรรมการ 12/12 - - 1/1 
3. นางวินิตา  จามิกรณ์ กรรมการ  11/12 - - 1/1 

4. นางกฤษณา  ประกอบการดี กรรมการ  12/12 - - 1/1 

5. นายพัฒน์พงษ์  หลิมไชยกุล กรรมการ 9/12 - - 1/1 
6. พลเอกสมโภชน์  สุนทรมณี กรรมการ (ลาออกเม.ย.64) 2/2 - - - 

7. นายพลูศักดิ์  เทศนิยม 
กรรมการอิสระ (ออกตามวาระ
เมย.64) 

4/4 - - - 
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ลำดับ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

รวมจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 

คณะ 
กรรมการ 

คณะ 
กรรมการ

ตรวจสอบฯ 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาฯ 

AGM 
2564 

8. ดร. ไชยา  กุฎาคาร 
กรรมการ (เข้าแทนกรรมการที่
ออก ตามวาระเม.ย.64) 

8/8 - - - 

9. นายดุษฎี  สินเจิมสิร ิ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบฯ / 
กรรมการสรรหาฯ 

12/12 6/6 3/3 1/1  

10. พลตรีสุรศักดิ์  ศุขะ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบฯ / ประธาน
กรรมการสรรหาฯ 

12/12 6/6 3/3 1/1 

11. ดร.ชโย  ตรังอดิศัยกุล 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ  

 12/12 6/6 3/3 1/1 

 

ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ได้ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2564 (56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7.2-7.3 
หน้าที่ 111-121 
 

จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ   :  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  :  ได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีโดย
เสนอให้   

1. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  7881 หรือ 
2.  นางสาวชลทิชา เลิศวิไล           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  12258 หรือ 
3.  นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  12261 หรือ 
4. นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  13765 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบรษิัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี 5256  และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
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คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท
ย่อย ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถแสดง
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ  มีความรู้
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงานจนสามารถรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบให้เป็น
ที่เพียงพอแก่การแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี รวมถึงคุณภาพการทำงาน และการ
ได้รับการยอมรับ ชื่อเสียงของผู้สอบบัญชี และสำนักงานบัญชี และค่าบริการที่เหมาะสม โดยมี
รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท และบรษัิทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้  
 

ชื่อ เป็นผู้สอบบัญชี ปี พ.ศ. ระยะเวลาการ
เป็นผู้สอบบัญชี 

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิล้ยู พี จำกดั  บริษัท และบริษัทย่อย 2558-2564 7 ป ี

นางสาววรรญา พุทธเสถียร บริษัท 2558-2559 2 ป ี

นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ 
บริษัท  2560-2564 5 ป ี

บริษัทย่อย 2559-2564 6 ป ี

นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ บริษัทย่อย 2564 1 ปี 
  

โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,104,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าค่า
สอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้ปิดกิจการบริษัท วินโคสท์ ออโต
โมทีฟ จำกัด และได้จำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึง
ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2565 ลดลง 

 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7881 หรือ 
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  12258 หรือ นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุ
พงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   12261 หรือ นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 13765 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 
2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,104,000 บาทต่อปี 

 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  ประกอบด้วย   
           ปี 2564          ปี 2563 
 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ขออนุมัติ (บาท)   2,594,000.00     2,594,000.00     
 ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) (บาท)              341,864.15            371,448.33 
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ทั้งนีบ้ริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกดั ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแตอ่ย่างใด  
 

นอกจากนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทุกบริษัทสำหรับปี 2565 ด้วย 
 

จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ   :  เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา 
          ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     การพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมได้ทางเว็ปไซด์ของ
บริษัทwww.wyncoast.com ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้า  
 

 อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัด
ประชุมอีกก็ได้  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการ
ประชุมครั้งนี้   

 

 ทัง้นี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) 
ในวันที่ 24 มีนาคม 2565  
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน        
จกัขอบพระคุณยิ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
บัตรประจำตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  
 

 ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กับ       
นายดุษฎี สินเจิมสิริ หรือ ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระทั้งสองไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่
อย่างใด โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้มาถึงบริษัทภายในวัน 25 เมษายน 2565 
ตามท่ีอยู่ดังต่อไปนี้  
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

http://www.wyncoast.com/
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   สำนักเลขานุการบริษัท 
   บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) 
   เลขที่ 105 หมู ่3 ถนนบางนา-ตราด กม.52 
    ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 
 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นมีปัจจัย
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นท่านใดยังมีความประสงค์จะเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6   
 

 หากท่านมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนได้ โดยกรอก
รายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)  พร้อม
แนบหลักฐานที่กำหนด และส่งคืนบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น  หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุด
ตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม 
   
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                   (นายจักร  จามิกรณ์) 
                              ประธานกรรมการ 
             บริษัท สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)                                                 


