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การยืนยนัตวัตน และวิธีการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 

 

ด้วยบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 

29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็  จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์กรุณา

แจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในรายละเอยีดด้านล่างนี้ มายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 

 

การยืนยนัตวัตน 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับผู้ถือหุ้นที่มีสญัชาติไทย 

(ก) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ หรือใบอนุญาตขับขี่) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง  

           (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

1.2 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดนิทางของผู้ ถือหุ้น 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง  

           (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. นิติบุคคล 

2.1 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสอื 

           มอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 เอกสารการยืนยันตวัตนส าหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคล 

 (ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสอื  

             มอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้ นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง

ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
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การมอบฉนัทะ 

1. แบบหนังสอืมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่ 

  - แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว 

- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ ให้คัสโตเดียน  

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น                

2.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะ

ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดกไ็ด้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นนอกจากนั้ น จะใช้

หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 

3. บริษัทได้จัดส่งเฉพาะหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสอืนัดประชุมนี้ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท ์02-100-8100 ต่อ 7787 

หรือดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทที่ www.mono.co.th 

4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน     

แทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 4 ราย ทั้งนี้พื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกจิไม่สามารถ

เข้าประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นกส็ามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว         

รายชื่อกรรมการอสิระของบริษัท ที่ผู้ ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ มีดังต่อไปนี้  

 1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อายุ 70 ปี ต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 59 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายเกรียงศักด์ิ เธยีรนุกุล อายุ 57 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 50 ปี ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     ที่อยู่ติดต่อ บริษัท  โมโน  เนก็ซ์  จ ากดั (มหาชน)  

  เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

  อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

   

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสอืมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบส าเนาบัตร 

ประจ าตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของ

ท่านในการเข้าร่วมประชุม 

6. บริษัทขอสงวนสทิธใินการไม่รับแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ระบุจ านวนหุ้นที่ถือมากกว่าจ านวนหุ้นทีแ่สดงในสมุดทะเบียน          

ผู้ถือหุ้น 
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การจัดส่งเอกสารยืนยนัตวัตน 

ผู้ ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน แบบแจ้งการประชุม (เอกสารแผ่นแรกที่มี QR Code) ซึ่งลง

ลายมือชื่อแล้ว และหนังสอืมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอยีดข้างต้น โดยน าส่งด้วยวิธกีารสแกนภาพ หรือ

ถ่ายภาพเอกสาร มาที่ 

E-mail : ir@mono.co.th  หรือน าส่งมายงั 

ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร  

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

ภายในวันที ่19 เมษายน 2565 

 

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ 

(Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้

มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ อย่างไรกต็าม 

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง 

 

ขั้นตอนและวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 

ก่อนวันประชุม 

1.  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความจ านงเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ไว้แล้ว ต้องเข้าไปดาวน์โหลด

โปรแกรมในเวบ็ไซต์ www.conovance.com/download.php ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และโปรดจัดเตรียม 

-  คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ้ค/แทป็เลต็ **ที่ใช้ระบบปฏบัิติการ Windows เท่านั้น ** (ระบบปฎิบัติการ Windows XP /     

7 / 8 / 10) 

-  อนิเทอร์เนต็ความเรว็ 3.0 Mbps 

-  ไมโครโฟน และกล้องเพื่อแสดงตัวตนก่อนประชุม 

2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ได้

ที่เว็บไซต์ www.conovance.com/support.php ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้  ระบบรองรับการเข้าร่วม

ประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ (แบบฟอร์มการมอบ

ฉันทะ แบบ ข แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.) 

การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมคร้ังนี้มายังบริษัทล่วงหน้า โดยสง่มาที่ E-mail: ir@mono.co.th 

ภายในวันที ่19 เมษายน 2565 ทั้งนี้บริษัทจะบันทกึค าถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสรจ็สิ้น 

อย่างไรกต็าม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวนัประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเดน็ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมได้อกี 

mailto:ir@mono.co.th


สื่งที่ส่งมาด้วย 8. 

-59- 

 

ในวันประชุม 

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. 

ของวันที ่25 เมษายน 2565 

การออกเสยีงลงคะแนน 

ขั้นตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

1.  ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2.  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสยีงไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง 

เพื่อให้ระบบประมวลผล 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ด้วย แต่ไม่ท าเครื่องหมายลงในช่องไม่เหน็ด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานทีป่ระชุมเสนอต่อที่ประชุม 

 

กติกาการนับคะแนนเสยีง 

1.  ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานที่ประชุมมีเสยีงชี้ ขาดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น 

2.  การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง                

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ที่หุ้นที่มอบฉันทะ    

ที่ได้บันทกึไว้ล่วงหน้า 

บริษัทจะด าเนินการบันทกึภาพ และเสยีงตลอดการประชุมในคร้ังนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะขอรับไฟล์บันทกึการประชุม

โปรดติดต่อบริษัทหลังเสรจ็สิ้นการประชุมไปแล้ว 3 วันท าการ 

 

ช่องทางการติดต่อ 

1. ไปรษณีย์ : 

ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร   

บริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 

อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

2. E-mail: ir@mono.co.th 

3. โทรศัพท ์: 02-100-8100 ต่อ 7787 (ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร ส่วนงานเลขานุการบริษัท) 


