สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
กรณีทผี่ ู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
• แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
• บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / หรือ หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) แล้วแต่กรณี
กรณีผู้ถอื หุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา
• แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / หรือ หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและติดอากรแสตมป์ 20 บาท
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิตบิ คุ คล คัสโตเดียน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
• แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
• สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญของ
บริษัท (ถ้ามี) กรณีเป็ นนิตบิ คุ คลต่างประเทศให้แนบคาแปลภาษาอังกฤษสาหรับเอกสารซึ่งมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองคา
แปลโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / หรือ หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจของนิตบิ คุ คลผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
• กรณี คัสโตเดียน เป็ นผูม้ อบฉันทะ ให้ย่ืนหนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ
หลักฐานของผูม้ อบอานาจ และของคัสโตเดียน รวมทัง้ หนังสือยืนยัน หรือสาเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนด้วย
• กรณี กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ให้นิติบุคคลที่เป็ นบริษัทจัด การยื่ นสาเนาเอกสารซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม คือ หนังสือมอบอานาจของเจ้าของกองทุน หนังสือรับรองและหนังสือมอบอานาจของบริษัทจัดการ หนังสือมอบ
อานาจช่วง (ถ้ามี)
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ยาว์
• แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
• บิดา-มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนาสาเนาทะเบียน
บ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
วิธีมอบฉันทะ
บริษัท ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้
ซึ่งเป็ นแบบที่กาหนดรายการ ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุน้ เพื่อ ให้ผู้ถือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง
สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยผูถ้ ือหุน้ อาจจะระบุ ช่ือผูร้ บั มอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อ
ความคล่องตัว กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผูร้ บั มอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะมี
สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนีใ้ น การ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้ นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทยั หรือ
นายธนชาติ นุ่มนนท์ ได้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7) โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8 ที่ทา่ นสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยจะต้องจัดส่งเอกสารทัง้ หมดข้างต้น
มาถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
บริษัทตามที่อยู่ดา้ นล่างนี ้ ก่อนเวลา 17:30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 159/21 ชัน้ 14 ห้องเลขที่ 1401 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับเอกสารสาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุ ณาติดต่อ Call Center ที่โทรศัพท์หมายเลข
02-022-6200 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 9:00 – 17:30 น. ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเปิ ดให้ KYC ยืนยันตัวตน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ระหว่าง
วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีผูถ้ ือหุน้
ที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถื อว่าท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็ น “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ ๆ ยกเว้นวาระที่ 4.
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียง โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง
3. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการสอบถามขอให้เลือกที่ไอคอนรู ปคาถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ
หรือสามารถถามคาถามผ่านทางระบบภาพและเสียง โดยเลือกที่รูปไมโครโฟน ซึ่งอยู่ท่ีแถบเมนูดา้ นบน และพิมพ์คาถามที่ตอ้ งการสอบถาม
จากนัน้ รอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดาเนินการสอบถามอีกครัง้ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับคาถามนัน้ ๆ และขอความกรุ ณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
4. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
- วาระที่ 2 “รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564” เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
- วาระที่ 5 “พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ” ต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม
เปิ ดระบบให้ KYC ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565

กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
เข้าประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

เตรียมแบบแจ้งการประชุม และเอกสารประกอบ

เตรียมแบบแจ้งการประชุม หนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกน QR Code
IOS

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกน QR Code
IOS

Android

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลิงก์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th
และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้
ถือหุน้ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลิงก์
https://www.vintcom.co.th/manual-mobile-application-th
และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้
ถือหุน้ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน
อนุมตั ิ

Android

ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้ตงั้ แต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.
ดาเนินการประชุม
ตามลาดับวาระการประชุม
ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชั่นการประชุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์
สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

อนุมตั ิ

