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หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

 กรณีทีผู้่ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
•  แบบแจง้การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
• บตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ / บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ / หรือ หนงัสือเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) แลว้แตก่รณี 

กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ 

บคุคลธรรมดา 
•  แบบแจง้การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ / บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ / หรือ หนงัสือเดนิทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ  

 และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
• หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นและตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล คสัโตเดียน กองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
•  แบบแจง้การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
•  ส าเนาหนงัสือรบัรองนิตบิคุคล ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญัของ

บรษิัท (ถา้มี) กรณีเป็นนิตบิคุคลต่างประเทศใหแ้นบค าแปลภาษาองักฤษส าหรบัเอกสารซึ่งมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มรบัรองค  า
แปลโดยกรรมการผูมี้อ  านาจ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ / บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ / หรือ หนงัสือเดนิทาง (ส าหรบัชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการ 
 ผูมี้อ  านาจของนิตบิคุคลผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

• กรณี คสัโตเดียน เป็นผูม้อบฉนัทะ ใหย่ื้นหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน และ
 หลกัฐานของผูม้อบอ านาจ และของคสัโตเดียน รวมทัง้หนงัสือยืนยนั หรือส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียนดว้ย 

• กรณีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ใหนิ้ติบุคคลท่ีเป็นบริษัทจัดการย่ืนส าเนาเอกสารซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม คือ หนงัสือมอบอ านาจของเจา้ของกองทนุ หนงัสือรบัรองและหนงัสือมอบอ านาจของบริษัทจดัการ หนงัสือมอบ
 อ านาจช่วง (ถา้มี) 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์
•  แบบแจง้การประชมุ (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
• บดิา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียน

บา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเตมิดว้ย 

วธิีมอบฉันทะ 

บรษิัท ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้
ซึ่งเป็นแบบท่ีก าหนดรายการ ต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุน้ เพ่ือใหผู้้ถือหุน้ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระโดยผูถื้อหุน้อาจจะระบุ ช่ือผูร้บัมอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพ่ือ
ความคล่องตวั กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะรายใดตดิภารกิจไม่สามารถเขา้ประชมุได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอ่ืนก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิเขา้ประชมุและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได ้นอกจากนีใ้น การ
ออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให ้นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั หรือ 
นายธนชาติ นุ่มนนท ์ได ้(ขอ้มลูของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 ท่ีทา่นสามารถแจง้ความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในทกุวาระล่วงหนา้ได ้โดยจะตอ้งจดัส่งเอกสารทัง้หมดขา้งตน้
มาถงึ 
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บรษิัทตามที่อยู่ดา้นล่างนี ้ก่อนเวลา 17:30 น. ของวนัท่ี 22 เมษายน 2565  

  บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
  เลขท่ี 159/21 ชัน้ 14 หอ้งเลขท่ี 1401 อาคารเสรมิมิตรทาวเวอร ์ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก)  
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเอกสารส าหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กรุณาตดิตอ่ Call Center ท่ีโทรศพัทห์มายเลข 
02-022-6200 ในวนัจนัทร ์– วนัศกุร ์ตัง้แตเ่วลา 9:00 – 17:30 น. ระหวา่งวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บรษิัทจะเปิดให ้KYC ยืนยนัตวัตน เพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผ่านแอปพลิเคชนั “IR Plus AGM”  ระหวา่ง
วนัท่ี 11 เมษายน 2565 ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

โดยผูถื้อหุน้สามารถเขา้สู่ระบบ (Log-in) เพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดใ้นวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

การออกเสียงลงคะแนนและวธิีนับคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนใหถื้อคะแนน 1 หุน้เทา่กบั 1 เสียง 
2.  ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระผ่านแอปพลิเคชนั “IR Plus AGM”  วา่ “เหน็ดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีผูถื้อหุน้
 ท่ีไม่ไดก้ดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” ในวาระนัน้ๆ ยกเวน้วาระที่ 4. 
 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ “เห็นดว้ย”  “ไม่เห็นดว้ย” 
 หรือ “งดออกเสียง” เพ่ือนบัคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงจะถือวา่ งดออกเสียง 
3. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตาม
 ความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติส  าหรบัวาระนัน้ๆ โดยผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการสอบถามขอให้เลือกท่ีไอคอนรูปค าถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ 
 หรือสามารถถามค าถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกท่ีรูปไมโครโฟน ซึ่งอยู่ท่ีแถบเมนูดา้นบน และพิมพค์  าถามท่ีตอ้งการสอบถาม 
 จากนัน้รอทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทตดิตอ่กลบัไป เพ่ือใหด้  าเนินการสอบถามอีกครัง้ในวาระที่เก่ียวขอ้งกบัค  าถามนัน้ๆ   และขอความกรุณาแจง้ช่ือและ
 นามสกลุก่อนซกัถามและแสดงความคดิเหน็ทกุครัง้ 
4. มตขิองที่ประชมุ จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ 
 -  วาระที่ 2 “รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564” เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้
 -  วาระท่ี 5 “พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ” ตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ  
 



เขา้สู่ระบบ (Log-in) เพ่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

   

 

 

 

เปิดระบบให ้KYC ยืนยนัตวัตนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระหวา่งวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 

กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

ทางอิเล็กทรอนิกส ์

เตรียมแบบแจง้การประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะ 
และเอกสารประกอบ 

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรือสแกน QR Code 

 

หรือศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิผ่านลิงก ์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th 
และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบเพ่ือยืนยนัตวัตนของผู้
ถือหุน้ ระหว่างวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ 
เขา้ประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์

เตรียมแบบแจง้การประชมุ และเอกสารประกอบ 

IOS Android 

เริ่มการประชมุเวลา 14.00 น. 

ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชั่นการประชมุ 
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

ด าเนินการประชมุ 
ตามล าดบัวาระการประชมุ 

IOS Android 

อนมุตั ิ

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนัการประชมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์
หรือสแกน QR Code 

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน 

อนมุตั ิ

หรือศกึษาขอ้มลูเพิ่มเตมิผ่านลิงก ์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th 
และกรอกขอ้มลูพรอ้มแนบเอกสารประกอบเพ่ือยืนยนัตวัตนของผู ้
ถือหุน้ ระหว่างวนัท่ี 11 เมษายน 2565 ถงึวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

 


