
                             รายละเอยีดการใชส้ทิธอิอกเสยีงคดัคา้นหรืองดออกเสยีงในนามกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ธนชาต จาํกดั                               ประจําปี 2022                                             

ลาํดบั ชื�อหลกัทรพัย์ วาระ หวัขอ้วาระ คดัคา้น งดออกเสยีง เหตผุล

1. บรษิทั เซ็นทรลัพฒันา
จาํกดั (มหาชน)

5 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2565

X เนื�องจากมกีารเพิ�มวงเงนิผลตอบแทน
จากปีกอ่น 18 ลา้นบาท ซึ�งผลกาํไรปี
2564 ยงัเป็นการเตบิโตตดิลบ และปี
2565 อาจจะยงัมคีวามไมแ่น่นอนจาก
เหตกุารณ์โควดิ

2. ทรสัต์เพื�อการลงทนุใน
อสงัหารมิทรพัย์และ

สทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรพัย์เพื�อ
อตุสาหกรรม เฟรเซ

อร์ส พร็อพเพอ

5 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจท ั�วไป
(General Mandate) ของกองทรสัต์โดยการ
ออกหน่วยทรสัต์จาํนวนไมเ่กนิ 919,016,114
หน่วย

X เนื�องจากยงัไมม่รีายละเอยีดสนิทรพัย์ที�
จะเขา้ลงทนุมานําเสนออยา่งชดัเจน

3. ทรสัต์เพื�อการลงทนุใน
อสงัหารมิทรพัย์และ

สทิธกิารเชา่
อสงัหารมิทรพัย์เพื�อ
อตุสาหกรรม เฟรเซ

อร์ส พร็อพเพอ

6 พจิารณาอนุมตักิารเสนอขายและจดัสรรหน่วย
ทรสัต์ที�ออกและเสนอขายเพิ�มเตมิจากการเพิ�มทนุ
แบบมอบอาํนาจท ั�วไป (General Mandate)

X เป็นวาระที�ตอ่เนื�องจากวาระที� 5
เนื�องจากยงัไมม่รีายละเอยีดสนิทรพัย์ที�
จะเขา้ลงทนุมานําเสนออยา่งชดัเจน

4. บรษิทั โกลบอล เพา
เวอร์ ซนิเนอร์ยี� จาํกดั

(มหาชน)

5 พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี
2565

X ผลตอบแทนกรรมการไมส่อดคลอ้งกบั
ผลประกอบการของบรษิทัในระยะที�ผา่น
มา

5. กองทนุรวมสทิธกิารเชา่
อสงัหาฯ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์

3 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัจดัการมอีาํนาจในการ
เจรจาและเขา้ทาํขอ้ตกลงและเงื�อนไขของการให้
เชา่และใหบ้รกิารในโครงการ โดยไมต่อ้งดาํเนิน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทนุอกี เพื�อใหเ้กดิ
ความคลอ่งตวัและรวดเร็วในการดาํเนินการนํา
ทรพัย์สนิออกหาประโยชน์ไดโ้ดยเร็วที�สดุ ภายใต้
สถานการณ์ซึ�งมคีวามผนัผวนและไมแ่น่นอนจาก
เหตกุารณ์ที�ไมส่ามารถคาดหมายได ้รวมท ั�งลด
ภาระคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทนุ
และแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจดัการกองทนุรวม
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัเรื�องที�พจิารณาในวาระนี�

X

6. บรษิทั วีจีไอ จาํกดั
(มหาชน)

3 พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัฯ คร ั�งที� 3
(VGI-W3) จาํนวนไมเ่กนิ 2,583,349,712
หน่วย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิที�ไดจ้องซื�อและไดร้บั
จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุโดยไมค่ดิมลูคา่

X 1. บรษิทัยงัมฐีานเงนิทนุที�แข็งแกรง่อยู่
แลว้ มคีวามสามารถในการกอ่หนี�อกี แม้
รวมหนี�จากการเขา้ซื�อ JMART 8,000
ลบ. บรษิทัฯยงัมหีนี�น้อย D/E ratio ยงั
ตํ�า ที� 0.63x เมื�อเทยีบกบั Covenant
บรษิทัฯที� 1.5x หลงั RO บรษิทัจะเป็น
Net cash >>> D/E Ratio จะเหลือ
เพียง 0.09x 2. ม ีdilution ที�เยอะ และ
แผนการลงทนุในอนาคตยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนเพียงพอ Control Dilution หลงั
RO 23.07% หากรวม W3 จะมี
Dilution อกี 18.75% ROE Dilution
10% จะเหลือเพียง 5% ต ั�งแตว่าระที� 3
ถงึ วาระที� 8 เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั

7. บรษิทั วีจีไอ จาํกดั
(มหาชน)

4 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ
จาํนวน 42,805,828.50 บาท จากทนุจด
ทะเบยีนเดมิจาํนวน 1,079,752,074.30 บาท
เป็นทนุจดทะเบยีนจาํนวน 1,036,946,245.80
บาท โดยการตดัหุน้ที�ยงัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายของบ
รษิทัฯ จาํนวน 428,058,285 หุน้ มลูคา่หุน้ที�
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท

X 1. บรษิทัยงัมฐีานเงนิทนุที�แข็งแกรง่อยู่
แลว้ มคีวามสามารถในการกอ่หนี�อกี แม้
รวมหนี�จากการเขา้ซื�อ JMART 8,000
ลบ. บรษิทัฯยงัมหีนี�น้อย D/E ratio ยงั
ตํ�า ที� 0.63x เมื�อเทยีบกบั Covenant
บรษิทัฯที� 1.5x หลงั RO บรษิทัจะเป็น
Net cash >>> D/E Ratio จะเหลือ
เพียง 0.09x 2. ม ีdilution ที�เยอะ และ
แผนการลงทนุในอนาคตยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนเพียงพอ Control Dilution หลงั
RO 23.07% หากรวม W3 จะมี
Dilution อกี 18.75% ROE Dilution
10% จะเหลือเพียง 5% ต ั�งแตว่าระที� 3
ถงึ วาระที� 8 เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั

8. บรษิทั วีจีไอ จาํกดั 5 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอื X 1. บรษิทัยงัมฐีานเงนิทนุที�แข็งแกรง่อยู่
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(มหาชน) บรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เรื�องทนุจด
ทะเบยีน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ

แลว้ มคีวามสามารถในการกอ่หนี�อกี แม้
รวมหนี�จากการเขา้ซื�อ JMART 8,000
ลบ. บรษิทัฯยงัมหีนี�น้อย D/E ratio ยงั
ตํ�า ที� 0.63x เมื�อเทยีบกบั Covenant
บรษิทัฯที� 1.5x หลงั RO บรษิทัจะเป็น
Net cash >>> D/E Ratio จะเหลือ
เพียง 0.09x 2. ม ีdilution ที�เยอะ และ
แผนการลงทนุในอนาคตยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนเพียงพอ Control Dilution หลงั
RO 23.07% หากรวม W3 จะมี
Dilution อกี 18.75% ROE Dilution
10% จะเหลือเพียง 5% ต ั�งแตว่าระที� 3
ถงึ วาระที� 8 เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั

9. บรษิทั วีจีไอ จาํกดั
(มหาชน)

6 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบริ
ษทัฯ จาํนวน 516,669,942.40 บาท จากทนุจด
ทะเบยีนเดมิจาํนวน 1,036,946,245.80 บาท
เป็นทนุจดทะเบยีนจาํนวน 1,553,616,188.20
บาท โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุ
จาํนวน 5,166,699,424 หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตราไว้
หุน้ละ 0.10 บาท

X 1. บรษิทัยงัมฐีานเงนิทนุที�แข็งแกรง่อยู่
แลว้ มคีวามสามารถในการกอ่หนี�อกี แม้
รวมหนี�จากการเขา้ซื�อ JMART 8,000
ลบ. บรษิทัฯยงัมหีนี�น้อย D/E ratio ยงั
ตํ�า ที� 0.63x เมื�อเทยีบกบั Covenant
บรษิทัฯที� 1.5x หลงั RO บรษิทัจะเป็น
Net cash >>> D/E Ratio จะเหลือ
เพียง 0.09x 2. ม ีdilution ที�เยอะ และ
แผนการลงทนุในอนาคตยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนเพียงพอ Control Dilution หลงั
RO 23.07% หากรวม W3 จะมี
Dilution อกี 18.75% ROE Dilution
10% จะเหลือเพียง 5% ต ั�งแตว่าระที� 3
ถงึ วาระที� 8 เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั

10. บรษิทั วีจีไอ จาํกดั
(มหาชน)

7 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอื
บรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เรื�องทนุจด
ทะเบยีน เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทนุจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ

X 1. บรษิทัยงัมฐีานเงนิทนุที�แข็งแกรง่อยู่
แลว้ มคีวามสามารถในการกอ่หนี�อกี แม้
รวมหนี�จากการเขา้ซื�อ JMART 8,000
ลบ. บรษิทัฯยงัมหีนี�น้อย D/E ratio ยงั
ตํ�า ที� 0.63x เมื�อเทยีบกบั Covenant
บรษิทัฯที� 1.5x หลงั RO บรษิทัจะเป็น
Net cash >>> D/E Ratio จะเหลือ
เพียง 0.09x 2. ม ีdilution ที�เยอะ และ
แผนการลงทนุในอนาคตยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนเพียงพอ Control Dilution หลงั
RO 23.07% หากรวม W3 จะมี
Dilution อกี 18.75% ROE Dilution
10% จะเหลือเพียง 5% ต ั�งแตว่าระที� 3
ถงึ วาระที� 8 เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั

11. บรษิทั วีจีไอ จาํกดั
(มหาชน)

8 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของบ
รษิทัฯ วาระที� 8.1 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้
สามญัเพิ�มทนุของบรษิทัฯ จาํนวน
2,583,349,712 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10
บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้
(Right Offering) วารที� 8.2 พจิารณาอนุมตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทนุของบรษิทัฯ จาํนวน
2,583,349,712 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.10
บาท เพื�อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดง
สทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัฯ คร ั�งที� 3 (VGI-
W3)

X 1. บรษิทัยงัมฐีานเงนิทนุที�แข็งแกรง่อยู่
แลว้ มคีวามสามารถในการกอ่หนี�อกี แม้
รวมหนี�จากการเขา้ซื�อ JMART 8,000
ลบ. บรษิทัฯยงัมหีนี�น้อย D/E ratio ยงั
ตํ�า ที� 0.63x เมื�อเทยีบกบั Covenant
บรษิทัฯที� 1.5x หลงั RO บรษิทัจะเป็น
Net cash >>> D/E Ratio จะเหลือ
เพียง 0.09x 2. ม ีdilution ที�เยอะ และ
แผนการลงทนุในอนาคตยงัไมม่คีวาม
ชดัเจนเพียงพอ Control Dilution หลงั
RO 23.07% หากรวม W3 จะมี
Dilution อกี 18.75% ROE Dilution
10% จะเหลือเพียง 5% ต ั�งแตว่าระที� 3
ถงึ วาระที� 8 เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั


