สิงทีส่งมาด้ วย 8.
ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจํ าปี 2563
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
วันที 10 สิงหาคม 2563
ผู้ถือหุ้น
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเริมเวลา
12.00 นาฬิกา

ผู้รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียน

แสดงสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ
และบัตรประจําตัวของผู้รับมอบฉันทะ
- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึงพิมพ์บาร์โค้ ด
- หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัวและแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนซึงพิมพ์บาร์โค้ ด

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ
กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ
แบบ ค. ทีผู้ถือหุ้นระบุความประสงค์
ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ
อย่างชัดเจนแล้ วจะไม่ได้ รับบัตร

ประธานเปิ ดประชุม
เวลา 14.0 น.
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีทมีี ผ้ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ ยกมือและส่งบัตรลงคะแนน
เจ้ าหน้ าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ทไม่
ี เห็นด้ วยหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน
ประธานหรือผู้ได้ รับมอบหมาย
กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง
**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้ แก่เจ้ าหน้ าทีบริษัทเมือเสร็จสินการประชุม**
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สิงทีส่งมาด้ วย 8.
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนสําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นประจําปี 2563
ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปั จจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือ
หุ้ นเป็ นการรวมกั น ของผู้ ถื อ หุ้ นจํา นวนมาก ซึ งเป็ นปั จ จั ย เสี ยงต่ อ การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 บริ ษั ท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านต่อ
ความเสียงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่ าว บริษัทฯ จึงขอแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวทาง
ปฏิบตั ติ นสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ดังนี
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถอื หุ้นทีอยู่ในกลุ่มเสียง เช่ น เดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศหรือติดต่อใกล้ ชิดกับบุคคลทีมีประวัตเิ ดินทาง
ไปหรือมาจากต่างประเทศ หรือพืนทีหรือสถานทีเสียงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นระยะเวลาน้ อยกว่ า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ และอาการไอ หอบเหนือย จาม เป็ นหวัด หรือมีอาการทีอาจ
สงสัยว่าจะเป็ น COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้ าร่วม
ประชุม ทังนีผู้ถอื หุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
1.2 บริษัทฯ ขอความร่ วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ ไม่ใช่ผ้ ูทีอยู่ ในกลุ่มเสียง ให้ พิจารณามอบฉัน ทะให้ กรรมการ
อิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้น สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมแนบหลักฐาน ตามวิธกี ารซึง
แสดงในสิงทีส่งมาด้ วย 10 ของหนังสือเชิญประชุม และจัดส่งมาที
ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและสือสารองค์กร
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
เลขที 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. กรณีทผูี ้ ถอื หุ้นประสงค์จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทฯ ได้ จัดให้ มมี าตรการต่างๆ ซึงจะเป็ นขันตอนทีอาจต้ องใช้
เวลาเพิมเติมก่อนการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม จึงขอชีแจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี
2.1 การตังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค โดยการเข้ าไปในบริเวณหรือสถานทีจัดประชุม ทุกท่าน
จะต้ องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีทผูี ้ ถอื หุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึน
ไปและ/หรือ มีอาการผิดปกติเกียวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพืนที
หรือสถานทีเสียงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมท่าน
อาจถูกปฏิเสธการเข้ าในบริเวณหรือสถานทีจัดประชุม
ทังนีในกรณีทผูี ้ ถอื หุ้นถูกปฏิเสธการเข้ าในบริเวณหรือสถานทีจัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.2 การเตรียมพืนทีจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี
(1) เปิ ดรับการลงทะเบียนตังแต่เวลา 12.00 น.
(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้ นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้ อย
1 เมตร
(3) ผังทีนังในห้ องประชุมให้ มีระยะห่ างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ทีนัง ซึงจะทําให้ จาํ นวนทีนังในห้ องประชุมมี
จํานวนจํากัด นอกจากนีบริษัทฯ ได้ จัดทีนังสํารองเพื อรับชมการถ่ ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ อีกใน
บริเวณใกล้ เคียงกัน
(4) ขอความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสวมใสหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาทีเข้ าร่วมประชุม
(5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะนําดืมแบบขวด (1 คนต่อ 1 ขวด) และงดแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอ
ความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานทีจัดประชุมทังหมดโดยเด็ดขาด
ทังนีการดําเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบตั ขิ ้ างต้ นอาจส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าในการคัดกรองและการ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี
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