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สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 
 

เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอืหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์)  
การส่งเอกสารและลงทะเบียนยนืยนัตัวตนผู้ถอืหุ้น และวธีิการมอบฉันทะ  

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง  
และการถามค าถามระหว่างการประชุม รวมถงึแบบฟอร์มลงทะเบียน  

 

ด้วยบริษัทได้ก าหนดจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ในวนัพธุที่ 
27 เมษายน 2565 บริษัทจึงขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนลว่งหน้า เพื่อร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์   

โดยการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ดิจิทัล แอคเซส 
แพลตฟอร์ม จ ากดั (DAP) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ ให้บริการระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ด าเนินการได้ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอืหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถอืหุ้นประชุมด้วยตนเอง  

 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ ถือหุ้ นที่ยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตร
ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง กรณีมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นเอกสารประกอบด้วย  

1.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว  
 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

2. นิติบุคคล  
2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้ ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่มาด้วย
ตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่สว่นราชการออกให้ พร้อมลงลายมือช่ือ 
รับรองส าเนาถกูต้อง  

2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว  
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้ ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่สว่นราชการออกให้ ซึ่งเป็นผู้มอบ

ฉนัทะพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
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3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น  
 กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุในต่างประเทศ และแต่งตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้

เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบใด 
แบบหนึง่ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้องส่ง 
หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม  
1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน  
2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ (แล้วแตก่รณี) รับรองความถกูต้องของค าแปล  
********************************************************************************************************************************************************************************* 

การส่งเอกสารและลงทะเบียนยนืยนัตัวตนผู้ถอืหุ้น  
1. ผู้ถอืหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
1.1 ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โดยใช้บตัรประจ าตวัประชาชนเป็นเอกสารยืนยนัตวัตน 

 ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงทะเบียน (e-register) ล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่อ 
อิเลก็ทรอนิกส์) ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ ตัง้แต่วนัที่ 11 เมษายน 2565 จนถึงวนัที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่ง
เป็นวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยใช้บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริงที่ยงัไมห่มดอายลุงทะเบียนได้ที่   
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=T7PY6q4ISLC0r55sdl3Op%2bGrcTdK4AXskSTM
xHCowRSOtQW4huV5lA%3d%3d 
หรือ สแกน QR Code นี ้ 
 
 
 

 ภายหลงัจากที่ผู้ ถือหุ้นยืนยนัตวัตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้ว บริษัทจะด าเนินการพิจารณา
ข้อมลูของผู้ ถือหุ้นและยืนยนั โดยระบบจะแจ้งผลการยืนยนัตวัตน เพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
ผา่นทางอีเมล (e-mail) ที่ผู้ ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้  

1.2  ผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่น (ไม่ใช่บตัรประจ าตวัประชาชน) ที่ส่วนราชการ
ออกให้ เป็นเอกสารยืนยนัตวัตน หรือผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ต้องด าเนินการดงันี ้ 
 กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงทะเบียน (e-register) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่อ 

อิเลก็ทรอนิกส์) ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้เอกสารอื่นที่สว่นราชการออกให้ นอกเหนือจาก
บตัรประจ าตวัประชาชน หรือกรณีผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุเอง กรุณาสง่แบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสาร
ที่แนบท้าย สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 พร้อมเอกสารอื่นที่แสดงตวัตน ปรากฏในหวัข้อ “เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้อง
แสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ” ข้อ 1.1 หรือ 2.1 (แล้วแตก่รณี) มาให้บริษัทผา่นทางช่องทาง ดงันี ้
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ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท  
 บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ  

อีเมล : aruck@vanachai.com  
ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 22 เมษายน 2565 (วนัที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรสง่ไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
วนัท่ี 20 เมษายน 2565  

 ภายหลงัจากท่ีบริษัทตรวจสอบความถกูต้องของแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารแสดงตวัตนแล้ว บริษัทจะแจ้งช่ือ 
เข้าใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทในแบบฟอร์มลงทะเบียน  

 กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบยีน ทา่นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่หมายเลข 02 585 4900-3 หรือ 02 913 2180-9 
ช่วงเวลาท าการ 09.00 - 16.30 น. ตัง้แตว่นัที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวนัเสาร์ - อาทิตย์ หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)   

2. ผู้ถอืหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมป่ระสงค์เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกา
เคร่ืองหมายหน้าช่องกรรมการอิสระ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุม 
ทัง้นีก้ารมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เท่านัน้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมแนบมา
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ส าหรับรายช่ือและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5  

 กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบฉันทะที่สว่นราชการออกให้ 
ผา่นทางช่องทาง ดงันี ้ 
ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท    

บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
 เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ  

อีเมล :  aruck@vanachai.com 
ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 22 เมษายน 2565 (วนัที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรสง่ไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
วนัท่ี 20 เมษายน 2565  

3. ผู้ถอืหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)  
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุแทน ผู้ ถือหุ้น

และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถกรอกข้อมลู ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ
ในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน หรือ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก าหนด 
รายการตา่งๆ ท่ีมอบฉนัทะที่ละเอียดและชดัเจน ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าก าหนดไว้ ซึง่บริษัทจดัเตรียม
แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  

 กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อมลู และลงนามผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสาร 
แสดงตวัตนของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะที่สว่นราชการออกให้ ผา่นทางช่องทาง ดงันี ้
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ไปรษณีย์ : เลขานกุารบริษัท  
 บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือ  
อีเมล : aruck@vanachai.com 
ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 22 เมษายน 2565 (วนัที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยท่านควรสง่ไปรษณีย์ไม่ช้ากว่า 
วนัท่ี 20 เมษายน 2565  

 ภายหลงัจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งช่ือเข้าใช้งาน (Username) และ
รหสัผา่น (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder 
Meeting) ทางอีเมล (e-mail) ที่ได้แจ้งแก่บริษัทในหนงัสอืมอบฉนัทะ  

 ในกรณีผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) และออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นในแต่
ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะบนัทกึการลงคะแนนในระบบ โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับช่ือเข้าใช้งาน (Username) 
และรหสัผา่น (Password) เพื่อเข้าระบบลงคะแนนเสยีงอีก โดยบริษัทจะสง่ Link การประชุมให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะ เพื่อให้
สามารถเข้าร่วมการประชมุ โดยหากประสงค์จะถามค าถาม ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องพิมพ์ข้อความค าถามเพื่อจดัคิว
ผู้จะถาม โดยเลอืกปุ่ ม Chat ของระบบ Webex เพื่อพิมพ์และสง่ค าถามให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ   

อนึง่ เนื่องจากการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้หนึ่ง e-mail address ในการลงทะเบียน
ตอ่ผู้ ถือหุ้น 1 รายเทา่นัน้ หากผู้ เข้าประชมุเป็นผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายอื่นด้วย หรือ ผู้ เข้าประชมุที่รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียม e-mail address ตามจ านวนผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์  
********************************************************************************************************************************************************************************* 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
1. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ใน

วนัที่ 27 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 8.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยการกดเลือก “เข้าสู่ระบบ” ด้วยช่ือเข้าใช้งาน 
(Username) และรหสัผา่น (Password) พร้อมด้วย รหสั OTP ที่ได้รับ ที่   
https://portal.eservice.set.or.th 
หรือ สแกน QR Code นี ้  
 
 
 

2. เมื่อเข้าสูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ ถือหุ้นสามารถกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม” เพื่อเข้าสูก่ารประชุมผ่าน
โปรแกรม Webex และรับชมการถ่ายทอดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565   

3. การเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นกรุณาใช้อปุกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดงัตอ่ไปนี ้ในการใช้งานระบบ 
 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน าควรไมต่ ่ากวา่ 10 Mbps   
 โทรศพัท์เคลื่อนที่ (Smartphone) / อปุกรณ์แท็บเล็ต ที่มีกล้องถ่ายรูป ระบบปฏิบตัิ Android รองรับ Android 8 ขึน้ไป 

หรือระบบปฏิบตัิการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ไป 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ / คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ผา่น Web Browser ได้แก่ ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรับ  Windows 10 

ขึน้ไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.12 ขึน้ไป โดยอินเทอร์เน็ตเบราวเซอร์ (Web Brower) ที่รองรับ  ได้แก่ Google Chrome 
(version 88 ขึน้ไป), Safari หรือ Internet Explorer  
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การออกเสียงลงคะแนน  
1. เมื่อประธานในที่ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องกลบัมาที่ระบบ DAP e-Shareholder  Meeting 

ที่ได้ Log - in ไว้ก่อนหน้านี ้โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดหน้าลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น เพ่ือเลือกปุ่ ม “ลงคะแนน” 
หลงัจากนัน้หน้าจอจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

2. ผู้ ถือหุ้นจะต้องเลอืกปุ่ มลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระวา่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่ก าหนด
คือ 1 นาที และเลอืกปุ่ ม “ยืนยนั” จะจบขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ หากผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ลงคะแนนเสียงภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย ในวาระท่ีเสนอพิจารณานัน้  
ทัง้นี ้หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ยงัเหลืออยู่ ผู้ ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ ภายใน
เวลาที่ก าหนด  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะประชุมแทน ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นที่มอบ 
ฉนัทะได้ทกุประการ ตามที่ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณี ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใน
หนงัสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดในหนงัสือมอบฉันทะ โดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะไม่ได้รับช่ือเข้าใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log - in) เข้าสูร่ะบบ 
DAP e-Shareholder Meeting ในการลงคะแนนเสยีง  

********************************************************************************************************************************************************************************* 

วิธีการนับคะแนนเสียง  
1. การนบัคะแนนเสยีงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดย

ในวาระปกติใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ฐานในการนบัคะแนนเสยีงจะนบั
เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงท่ี  “เห็นด้วย” และ ”ไม่เห็นด้วย” ส าหรับ
คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ี ”งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาคิดเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง   

2. ภายหลงัจากการลงคะแนนเสยีงเสร็จสิน้ในแตล่ะวาระ บริษัทจะประกาศและแสดงผลการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ 
วา่คะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงมีเท่าไร โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถกดดผูล 
คะแนนของแตล่ะวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน  

********************************************************************************************************************************************************************************* 

การส่งค าถาม  
กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการถามค าถามระหว่างประชุม ในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ผู้ ถือหุ้นจะต้องกลบัมาที่ระบบ DAP e-
Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี ้และเลือกปุ่ ม “สง่ค าถาม” เพื่อพิมพ์ค าถามไว้เบือ้งต้น และกดปุ่ ม “ยืนยนั” 
เพื่อสง่ค าถามเข้าคิวถามในระบบ  
โดยค าถามที่จะอนญุาตให้ถามในวาระได้ จะต้องเก่ียวข้องกบัวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านัน้ เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
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 บริษัทไมม่ีการจดัห้องประชมุให้ผู้ ถือหุ้นแบบเข้านัง่ฟังในห้องประชมุ เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ในวนั
พธุที่ 27 เมษายน 2565 จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยื่นความจ านงเข้าร่วมประชุม
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์แทนเทา่นัน้

 บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และระบบเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เพียงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ทัง้นี ้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นศึกษาขัน้ตอนในการลงทะเบียน และควรลงทะเบียนในระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting ลว่งหน้า ก่อนถึงวนัประชมุ

 ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม 
การลงคะแนน และการถามค าถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” 
สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 10 หรือที่ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
หรือสแกน QR Code นี ้ 

กรณีมีข้อสงสยัหรือปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบียนลว่งหน้า หรือการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ กรุณาติดตอ่
เลขานกุารบริษัท
บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศพัท์ 02 585 4900-3 หรือ 02 913 2180-9
อีเมล : aruck@vanachai.com

ในการจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์) โดยใช้บริการระบบ DAP e-Shareholder Meeting
บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของผูถื้อหุ้นเพือ่เป็นการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด และ
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการ
คุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์) 

กรุณากรอกเอกสารนี ้เฉพาะกรณี  
1. ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่นที่สว่นราชการออกให้เป็นเอกสารแสดงตวัตน หรือ 
2. ผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

ช่ือผู้ ถือหุ้น..................................................................................................................................................................  
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน / เลขทะเบียนนิติบคุคล...................................................................สญัชาติ....................... 
เป็นผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนผู้ ถือหุ้น ของบริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นสามญัทัง้สิน้ จ านวน ..........................................................หุ้น  

ข้อมลูสถานะผู้ เข้าร่วมประชมุ   
 ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยใช้เอกสารอื่น (ไมใ่ช่บตัรประจ าตวัประชาชน) ที่สว่นราชการออกให้

เป็นเอกสารแสดงตวัตน  
อีเมล (e-mail)* ………………………………………เบอร์โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)*………………………........  

 ผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
  ช่ือผู้แทน ……………………………………..สญัชาติ.................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน................................   

อีเมล (e-mail)* ………………………………………เบอร์โทรศพัท์มือถือ (ส าหรับ OTP)*………………………........  

โดยสถานะผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้สองกรณี จะต้องสง่เอกสารแสดงตวัตนให้บริษัทตรวจสอบเพื่อลงทะเบียนในระบบ DAP 
e-Shareholder Meeting แทนให้ผู้ ถือหุ้น โดยสง่ทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล (e-mail) ตามทีบ่ริษัทแจ้งในหวัข้อ “การสง่เอกสาร
และลงทะเบียนยืนยนัตวัตนผู้ ถือหุ้น”   

ลงช่ือ.......................................................ผู้ ถือหุ้น / ผู้แทนนิติบคุคล 
                                    (                                                      )  

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมลูทัง้หมดให้ถกูต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ e-mail และเบอร์โทรศพัท์มือถือ (*) มิเช่นนัน้ บริษัท
จะไม่สามารถจดัสง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) รหสัผ่าน (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน 
(Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
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