สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 12
แนวปฏิ บตั ิ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสีย่ งของการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของผู้ถอื หุ้นทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม จึงได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้ บริษทั จึงขอแจ้งให้ทราบถึง
แนวปฏิบตั ใิ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้
1. การมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ
ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ท่านใดท่านหนึ่ง ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10 โดยใช้แบบ
แจ้งการประชุม หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9 พร้อมเอกสารประกอบ ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 8 ส่งมายัง *ที่อยู่บริษัท หรือวิธสี แกน หรือถ่ายภาพเอกสารส่งมายัง **Email หรือทาง ***Line id ภายในวันที่ 1
กรกฎาคม 2563
2. การยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุ้น หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุ้น หรือผู้รบั มอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าประชุม ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่งแบบแจ้งการ
ประชุม พร้อมเอกสารประกอบ ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 เพื่อยืนยันตัวตน โดยสแกน หรือถ่ายภาพเอกสารดังกล่าว ส่ง
มายัง **Email หรือทาง ***Line id ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อบริษทั ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะ
ส่ง ชื่อผู้ใช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน “PASSWORD” ไปยังอีเมลที่ท่านส่งมาแจ้งบริษัท สาหรับ ใช้ในโปรแกรมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของ บริษัท โคโนวานซ์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้ให้บริก ารที่
สอดคล้องตามข้อกาหนด สพธอ.
3. การเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
3.1 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมในเวบไซต์ www.conovance.com/download.php
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป โดยระบบทีแ่ นะนาสาหรับโปรแกรมทีใ่ ช้ในการประชุม E-AGM
- คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต ทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร Windows เท่านัน้ (ระบบปฏิบตั กิ าร Windows XP/7/8/10
- อินเตอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps
3.2 ผู้ ถื อ หุ้ น ห รื อ ผู้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด คู่ มื อ แ ล ะ วี ดี โ อ ก า ร ใ ช้ ง า น ที่ เ ว บ ไ ซ ต์
www.conovance.com/support.php ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุม
ทัง้ แบบ E-Meeting และ E-Voting
4. การส่งคาถามล่วงหน้ า
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าทีเ่ กีย่ วข้องตามแต่วาระได้ในช่องทาง *ทีอ่ ยู่บริษท หรือ **Emai หรือ ***Line id ภายใน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 โดยบริษทั จะรวบรวมคาถามทีเ่ กีย่ วข้องบันทึกรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิน้
5. บริษทั มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม และจะนาขึน้ เว็บไซต์บริษทั www.masterkool.com ภายหลังการ
ประชุมเสร็จสิน้
6. ช่องทางการติ ดต่อ
*ทีอ่ ยู่บริษทั : สานักเลขานุการบริษทั บริษทั มาสเตอร์คลู อินแตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17
ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
**Email :
csoffice@masterkool.com
***Line ID : @kool_ir
****โทรศัพท์ : 02-953-8800 ต่อ 400 , 401

