สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอื หุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้ าประชุม (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
การส่ งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถอื หุ้น และวิธีการมอบฉันทะ
ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง
และการถามคาถามระหว่ างการประชุม รวมถึงแบบฟอร์ มลงทะเบียน
ด้ วยบริ ษัทได้ กาหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวันพุธที่
27 เมษายน 2565 บริ ษัทจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้ าลงทะเบียนล่วงหน้ า เพื่อร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท ดิจิทัล แอคเซส
แพลตฟอร์ ม จากัด (DAP) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้ให้ บริ การระบบ DAP e-Shareholder
Meeting จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ดาเนินการได้ ตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอื หุ้นที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นประชุมด้ วยตนเอง
 บัต รประจ าตัว ประชาชนของผู้ ถื อ หุ้ นที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ หรื อ ส าเนาบัต รที่ ส่ ว นราชการออกให้ เช่ น บัต ร
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นเอกสารประกอบด้ วย
1.2 ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. นิติบุคคล
2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
 สาเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปั จจุบัน ของผู้ถือหุ้น ออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) ที่มาด้ วย
ตนเอง และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลที่มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) ที่สว่ นราชการออกให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2 ผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว
 สาเนาหนัง สือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปั จจุบัน ของผู้ถือหุ้น ออกให้ โดยกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) ที่สว่ นราชการออกให้ ซึ่งเป็ นผู้มอบ
ฉันทะพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
 สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
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3. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนในต่ างประเทศ และแต่ งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ ใช้
เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คลตามข้ อ 2. โดยสามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบ ค. แบบใด
แบบหนึง่ ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีก ารรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมีก าร
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลนัน้ (แล้ วแต่กรณี) รับรองความถูกต้ องของคาแปล
*********************************************************************************************************************************************************************************

การส่ งเอกสารและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถอื หุ้น
1. ผู้ถอื หุ้นประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ โดยใช้ บตั รประจาตัวประชาชนเป็ นเอกสารยืนยันตัวตน
 ผู้ถื อหุ้นสามารถลงทะเบี ยน (e-register) ล่วงหน้ า เพื่ อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ ตังแต่
้ วนั ที่ 11 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่ง
เป็ นวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ บตั รประจาตัวประชาชนตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุลงทะเบียนได้ ที่
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=T7PY6q4ISLC0r55sdl3Op%2bGrcTdK4AXskSTM
xHCowRSOtQW4huV5lA%3d%3d
หรื อ สแกน QR Code นี ้

 ภายหลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้นยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการพิจารณา
ข้ อมูลของผู้ถือหุ้นและยืนยัน โดยระบบจะแจ้ งผลการยืนยันตัวตน เพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ผ่านทางอีเมล (e-mail) ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงทะเบียนไว้
1.2 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โดยใช้ เอกสารอื่น (ไม่ใช่บตั รประจาตัวประชาชน) ที่ส่วนราชการ
ออกให้ เป็ นเอกสารยืนยันตัวตน หรื อผู้แทนนิติบคุ คลเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ต้ องดาเนินการดังนี ้
 กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะลงทะเบียน (e-register) เพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้ เอกสารอื่นที่สว่ นราชการออกให้ นอกเหนือจาก
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อกรณีผ้ แู ทนนิติบคุ คลเข้ าร่วมประชุมเอง กรุณาส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียน ตามเอกสาร
ที่แนบท้ าย สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 8 พร้ อมเอกสารอื่นที่แสดงตัวตน ปรากฏในหัวข้ อ “เอกสารหรื อหลักฐานที่ต้อง
แสดงเพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม” ข้ อ 1.1 หรื อ 2.1 (แล้ วแต่กรณี) มาให้ บริ ษัทผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
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ไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรื อ
อีเมล
: aruck@vanachai.com
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่บริ ษัทได้ รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า
วันที่ 20 เมษายน 2565
 ภายหลังจากที่บริ ษัทตรวจสอบความถูกต้ องของแบบฟอร์ มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตัวตนแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งชื่อ
เข้ าใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้ แจ้ งแก่บริ ษัทในแบบฟอร์ มลงทะเบียน
 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ที่หมายเลข 02 585 4900-3 หรื อ 02 913 2180-9
ช่วงเวลาทาการ 09.00 - 16.30 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 11 เมษายน 2565 เป็ นต้ นไป (ยกเว้ นวันเสาร์ - อาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
2. ผู้ถอื หุ้นประสงค์ มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท คื อ นายสืบ ตระกู ล สุน ทรธรรม เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยกา
เครื่ องหมายหน้ าช่องกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุม
ทังนี
้ ้การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ ขอให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เท่ านัน้ โดยบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมแนบมา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม สาหรั บรายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
 กรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้
ผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
ไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรื อ
อีเมล
: aruck@vanachai.com
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่บริ ษัทได้ รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า
วันที่ 20 เมษายน 2565
3. ผู้ถอื หุ้นประสงค์ มอบฉันทะให้ บุคคลอื่น (ไม่ ใช่ กรรมการอิสระ)
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้น
และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถกรอกข้ อมูล ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน หรื อ แบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนด
รายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากาหนดไว้ ซึง่ บริ ษัทจัดเตรี ยม
แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
 กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อมูล และลงนามผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมเอกสาร
แสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่สว่ นราชการออกให้ ผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
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ไปรษณีย์ : เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรื อ
อีเมล
: aruck@vanachai.com
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565 (วันที่บริ ษัทได้ รับเอกสาร) โดยท่านควรส่งไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า
วันที่ 20 เมษายน 2565
 ภายหลังจากที่บริ ษัทตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารมอบฉันทะแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งชื่อเข้ าใช้ งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder
Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้ แจ้ งแก่บริ ษัทในหนังสือมอบฉันทะ
 ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นได้ มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในแต่
ละวาระมาเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะบันทึกการลงคะแนนในระบบ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้ รับชื่อเข้ าใช้ งาน (Username)
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้ าระบบลงคะแนนเสียงอีก โดยบริ ษัทจะส่ง Link การประชุมให้ กบั ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้
สามารถเข้ าร่วมการประชุม โดยหากประสงค์จะถามคาถาม ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องพิมพ์ข้อความคาถามเพื่อจัดคิว
ผู้จะถาม โดยเลือกปุ่ ม Chat ของระบบ Webex เพื่อพิมพ์และส่งคาถามให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัททราบ
อนึง่ เนื่องจากการลงทะเบียนเข้ าประชุมในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้ หนึ่ง e-mail address ในการลงทะเบียน
ต่อผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านัน้ หากผู้เข้ าประชุมเป็ นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้ วย หรื อ ผู้เข้ าประชุมที่รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรี ยม e-mail address ตามจานวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
*********************************************************************************************************************************************************************************

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนแล้ ว สามารถล็อกอิน (Log-in) เข้ าสูร่ ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ ใน
วันที่ 27 เมษายน 2565 ตังแต่
้ เวลา 8.00 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยการกดเลือก “เข้ าสู่ระบบ” ด้ วยชื่อเข้ าใช้ งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้ อมด้ วย รหัส OTP ที่ได้ รับ ที่
https://portal.eservice.set.or.th
หรื อ สแกน QR Code นี ้

2. เมื่อเข้ าสูร่ ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ ม “เข้ าร่ วมประชุม” เพื่อเข้ าสูก่ ารประชุมผ่าน
โปรแกรม Webex และรับชมการถ่ายทอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
3. การเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นกรุณาใช้ อปุ กรณ์ และ/หรื อ โปรแกรมดังต่อไปนี ้ ในการใช้ งานระบบ
 ความเร็ วของอินเทอร์ เน็ตที่แนะนาควรไม่ต่ากว่า 10 Mbps
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) / อุปกรณ์แท็บเล็ต ที่มีกล้ องถ่ายรู ป ระบบปฏิบตั ิ Android รองรับ Android 8 ขึ ้นไป
หรื อระบบปฏิบตั ิการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ ้นไป
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ / คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค ผ่าน Web Browser ได้ แก่ ระบบปฏิบตั ิการ Windows รองรับ Windows 10
ขึ ้นไป หรื อ Mac รองรับ OS X 10.12 ขึ ้นไป โดยอินเทอร์ เน็ตเบราวเซอร์ (Web Brower) ที่รองรับ ได้ แก่ Google Chrome
(version 88 ขึ ้นไป), Safari หรื อ Internet Explorer
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การออกเสียงลงคะแนน
1. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้ องกลับมาที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
ที่ได้ Log - in ไว้ ก่อนหน้ านี ้ โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิ ดหน้ าลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อเลือกปุ่ ม “ลงคะแนน”
หลังจากนันหน้
้ าจอจะปรากฏหน้ าลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
2. ผู้ถือหุ้นจะต้ องเลือกปุ่ มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กาหนด
คือ 1 นาที และเลือกปุ่ ม “ยืนยัน” จะจบขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงในวาระนัน้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ ลงคะแนนเสียงภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ในวาระที่เสนอพิจารณานัน้
ทังนี
้ ้ หากกาหนดเวลาลงคะแนนในวาระนันๆ
้ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ ลงไว้ ได้ ภายใน
เวลาที่กาหนด
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นที่มอบ
ฉันทะได้ ทกุ ประการ ตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้ นแต่กรณี ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน
หนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นกาหนดในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบ
ฉันทะจะไม่ได้ รับชื่อเข้ าใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ ในการล็อกอิน (Log - in) เข้ าสูร่ ะบบ
DAP e-Shareholder Meeting ในการลงคะแนนเสียง
*********************************************************************************************************************************************************************************

วิธีการนับคะแนนเสียง
1. การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” โดย
ในวาระปกติใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับ
เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่ คะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” และ ”ไม่เห็นด้ วย” สาหรั บ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ ”งดออกเสียง” จะไม่นามาคิดเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
2. ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเสร็ จสิ ้นในแต่ละวาระ บริ ษัทจะประกาศและแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ
ว่าคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงมีเท่าไร โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน
*********************************************************************************************************************************************************************************

การส่ งคาถาม
กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการถามคาถามระหว่างประชุม ในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ผู้ถือหุ้นจะต้ องกลับมาที่ระบบ DAP eShareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ ก่อนหน้ านี ้ และเลือกปุ่ ม “ส่งคาถาม” เพื่อพิมพ์คาถามไว้ เบื ้องต้ น และกดปุ่ ม “ยืนยัน”
เพื่อส่งคาถามเข้ าคิวถามในระบบ
โดยคาถามที่จะอนุญาตให้ ถามในวาระได้ จะต้ องเกี่ยวข้ องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นทังหมด
้
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 บริ ษัทไม่มีการจัดห้ องประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นแบบเข้ านัง่ ฟั งในห้ องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อโควิด-19 ในวัน
พุธที่ 27 เมษายน 2565 จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นความจานงเข้ าร่ วมประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แทนเท่านัน้
 บริ ษั ท ได้ จัด เตรี ย มความพร้ อมด้ า นบุค ลากร และระบบเทคโนโลยี ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยอย่ า ง
เพียงพอ เพื่ออานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ เกิดความ
รวดเร็ ว ทังนี
้ ้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาขันตอนในการลงทะเบี
้
ยน และควรลงทะเบียนในระบบ DAP e-Shareholder
Meeting ล่วงหน้ า ก่อนถึงวันประชุม
 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม
การลงคะแนน และการถามคาถามในที่ประชุมได้ ที่ “คู่มือการใช้ งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10 หรื อที่ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
หรื อสแกน QR Code นี ้

กรณีมีข้อสงสัยหรื อปั ญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้ า หรื อการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์ โทรศัพท์ 02 585 4900-3 หรื อ 02 913 2180-9
อีเมล : aruck@vanachai.com

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ผ่านสือ่ อิ เล็กทรอนิ กส์ ) โดยใช้บริ การระบบ DAP e-Shareholder Meeting
บริ ษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ื อหุ้นเพือ่ เป็ นการปฏิ บตั ิ หน้าที ่ตามที ่กฎหมายกาหนด และ
เพื ่อประโยชน์ ในการให้บริ การแก่ ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 (ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
กรุณากรอกเอกสารนี ้ เฉพาะกรณี
1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง โดยใช้ เอกสารอื่นที่สว่ นราชการออกให้ เป็ นเอกสารแสดงตัวตน หรื อ
2. ผู้แทนนิติบคุ คลเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ชื่อผู้ถือหุ้น..................................................................................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน / เลขทะเบียนนิติบคุ คล...................................................................สัญชาติ.......................
เป็ นผู้ถือหุ้น / ผู้แทนผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น จานวน ..........................................................หุ้น
ข้ อมูลสถานะผู้เข้ าร่วมประชุม
 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง โดยใช้ เอกสารอื่น (ไม่ใช่บตั รประจาตัวประชาชน) ที่สว่ นราชการออกให้
เป็ นเอกสารแสดงตัวตน
อีเมล (e-mail)* ………………………………………เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP)*………………………........
 ผู้แทนนิติบคุ คลเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ชื่อผู้แทน ……………………………………..สัญชาติ.................เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................
อีเมล (e-mail)* ………………………………………เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (สาหรับ OTP)*………………………........
โดยสถานะผู้เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทังสองกรณี
้
จะต้ องส่งเอกสารแสดงตัวตนให้ บริ ษัทตรวจสอบเพื่อลงทะเบียนในระบบ DAP
e-Shareholder Meeting แทนให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยส่งทางไปรษณีย์ หรื อ อีเมล (e-mail) ตามทีบ่ ริ ษัทแจ้ งในหัวข้ อ “การส่งเอกสาร
และลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น”
ลงชื่อ.......................................................ผู้ถือหุ้น / ผู้แทนนิติบคุ คล
(
)
หมายเหตุ กรุณากรอกข้ อมูลทังหมดให้
้
ถกู ต้ อง ครบถ้ วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริ ษัท
จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ OTP ให้ แก่ท่านเพื่อใช้ ในการล็อกอิน
(Log-in) เข้ าสูร่ ะบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
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