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ข้อปฏิบตัิส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคเ์ข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยตนเอง  ใหด้  ำเนินกำร  ดงันี ้ 

 1.1 ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) พรอ้มเอกสำรยืนยนัตวัตนกำร

เป็นผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขอให้ท่ำนระบุอีเมล (Email) และหมำยเลขโทรศัพทม์ือถือของท่ำนให้

ชัดเจน เพื่อที่บริษัทฯ จะไดจ้ดัส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ส ำหรบัใหท้่ำนสำมำรถ เขำ้โปรแกรม

ก ำ รป ร ะชุ ม ส ำมัญผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ ำ น ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  ( E-AGM)  ไ ด้  และ ส่ ง ม ำ ยั ง บ ริ ษั ท ฯ  ผ่ ำ นช่ อ ง ท ำ ง                                                

Email : secretarycompany.mdx@gmail.com  ภายในวันที ่20 เมษายน 2565 

 1.2 ใหผู้ถื้อหุน้จดัเตรียมเอกสำรยืนยนัตวัตนดงันี ้ 

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

➢ ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชำติไทย ไดแ้ก่ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบขับขี่ หรือ บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร  

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

➢ ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นชำวต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง   

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 

• นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย ไดแ้ก่  

  1.  หนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลง

นำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี)  

  2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ

ลงนำม ที่เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจ หรือมอบฉนัทะ ใหผู้ใ้ดเขำ้รว่มประชมุแทนพรอ้มลงนำมรบัรอง

ส ำเนำถกูตอ้ง      

  3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ 

หรือ  ผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจไม่ไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

• นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่  

  1. หนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่มีอ  ำนำจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ 

หนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลดังกล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรรับรองจำกโนตำลีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำร              

ที่มีอ  ำนำจ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี  

  2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำร                 

ผู้มีอ  ำนำจลงนำม ที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจ หรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้ำร่วมประชุมแทน                  

พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

  3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

หรือรบัมอบฉนัทะ (กรณีกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจไม่ไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  
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 1.3   ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งควำมประสงค์ส ำหรับกำรเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ เอกสำร                 

กำรยืนยันตัวตน ตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทฯ ภำยในวันที่  20 เมษำยน 2565  ผ่ำนช่องทำง Email : 

secretarycompany.mdx@gmail.com เท่ำนัน้ 

 1.4 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จำกผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะท ำกำรตรวจสอบเอกสำร                      

เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสำรครบถว้นและท่ำนมีรำยชื่อเป็นผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชมุสำมญั   

ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ตำมที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้เมื่อวันที่  14 มีนำคม 2565 (Record Date) บริษัทฯ จะจัดส่ง                         

ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม Web Link ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชุม E-AGM ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ทั้งนี ้ขอควำมกรุณำผูถ้ือหุ้นงดให้ชื่อผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่ำนแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิ              

เข้ำร่วมประชุม เนื่องจำกผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะเท่ำนั้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และกำรให้ชื่อผู้ใช้ 

(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) แก่บคุคลอื่นท่ีไม่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุ อำจท ำใหผู้น้ัน้มีควำมรบัผิดตำมกฎหมำยที่

เก่ียวขอ้งได ้ 

 กรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของผูถื้อหุน้สญูหำย หรือยงัไม่ไดร้บัภำยในวนัท่ี  

22 เมษำยน 2565  กรุณำติดต่อบรษิัทฯ ทนัที ท่ีส ำนักบริหำรและกฎหมำย (เลขำนุกำรบริษัท) หมำยเลขโทรศัพท ์ 

02-302-2356-8 หรือทำง Email :  secretarycompany.mdx@gmail.com 

 1.5 บริษัทฯ จะจดัส่ง Link คู่มือกำรใชง้ำนระบบประชุม E-AGM ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทำงอีเมล พรอ้มกับชื่อผูใ้ช ้(Username) 

และรหสัผูใ้ช ้(Password) โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ศกึษำคู่มือกำรใชง้ำนดงักล่ำวโดยละเอียด 

  ทั้งนี ้ระบบจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มกำรประชุม และจะเริ่มกำร

ถ่ำยทอดสดกำรประชมุในเวลำ 10.00 น. 

 1.6 ส ำหรบักำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ทำงบริษัทฯ จะเปิดใหม้ีกำรลงคะแนนและสรุปผลแต่ละวำระ โดย

วิธีกำรลงคะแนนเป็นดงันี ้

▪ กรณี “เหน็ด้วย” กบัวำระใด ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งลงคะแนนในวำระนัน้ ระบบจะนบัคะแนนเสียงผูถื้อหุน้เป็น  “เ ห็ น ด้ ว ย ”               

ในตอนสรุปผล 

▪ กรณี “ไม่ เห็นด้วย ” หรือ “งดออกเสียง ” ในวำระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตำมตัวเลือกในวำระนั้น                               

ระบบจะนบัคะแนนตำมที่ผูถื้อหุน้ไดเ้ลือกลงคะแนนไวใ้นตอนสรุปผล  

 1.7 กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่ำงกำรประชุม

กรุณำติดต่อ บริษัท  โคโนวำนซ ์จ ำกัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนกำรประชุม หรือ

ระหว่ำงกำรประชมุไดท้ี่หมำยเลข 082-979-4978 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

  ใหด้  ำเนินกำรดงันี ้

 2.1  ใหผู้ถื้อหุน้ด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรเช่นเดียวกบัขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2  

 2.2  ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงนำมในใบมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฯ และ   

ติดอำกรจ ำนวน 20 บำท (หำกมี)  

 2.3   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะจดัเตรียมเอกสำรกำรยืนยนัตวัตนดงันี ้ 

38           บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 
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ก.  ส ำหรับผู้รับมอบฉันทะทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ  

  (1) ผูร้ับมอบฉันทะที่มีสญัชำติไทย ไดแ้ก่ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจ ำตัว-

ขำ้รำชกำรพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

   (2)  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ป็นชำวต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ข. ส ำหรับผู้รับมอบฉันทะทีเ่ป็นนิติบุคคล 

  (1) นติบิคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย ไดแ้ก่  

   1.  หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำร 

ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถำ้มี)  

   2.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำร              

ผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของผูร้บัมอบฉันทะที่เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมในนำม

ผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งเป็นนิติบคุคล พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง   

                      3.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง  (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของ                          

ผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ  ำนำจของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง) พรอ้มลงนำมรับรอง              

ส ำเนำถกูตอ้ง 

  (2) นติบิคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่   

   1.  หนงัสอืรบัรองกำรเป็นนติิบคุคล ซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่มีอ  ำนำจของประเทศ ที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ 

หนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกโนตำลีพับลิค  (Notary Public) หรือ หน่วยรำชกำร                    

ที่มีอ  ำนำจ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี  

   2.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง  (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)  ของกรรมกำร            

ผู้มีอ  ำนำจลงนำม ของผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือลงนำมมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุม               

ในนำมผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งเป็นนิติบคุคล พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง           

   3.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบ-

อ ำนำจ (กรณีกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจของผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

➢ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน 

รายชื่อปรากฏตามรายละเอียดทีไ่ด้ให้ไว้ในสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับลงวันที ่21 มีนาคม 2565 

ทีไ่ด้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว 

  2.4   ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม เพื่อรับชื่อผู ้ใช้ (Username) และ            

รหัสผูใ้ช้ (Password) เพื่อใช้ในกำรลงทะเบียนส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) พรอ้มส่ง                     

ใบมอบฉันทะ เอกสำรกำรยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ ตำมขอ้  1.1    ขอ้ 1.2   ขอ้ 2.2 และขอ้ 2.3 ใหแ้ก่

บรษิัทฯ ภำยในวันที ่20 เมษำยน 2565  ผ่ำนช่องทำง   Email :  secretarycompany.mdx@gmail.com  
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3. กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM meeting) 

   3.1  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งเขำ้ไปดำวนโ์หลดโปรแกรมในเว็บไซต ์ www.conovance.com/download.php 

โดยอปุกรณ ์และระบบปฏิบตัิกำรท่ีแนะน ำส ำหรบัโปรแกรมที่ใชใ้นกำรประชมุ E-AGM Meeting ไดแ้ก่  

▪ คอมพิวเตอร ์/ เดสกท์็อป (Desktop) / โน๊ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) 

▪ ตอ้งใชร้ะบบปฏิบตัิกำร Windows เท่ำนัน้ (ระบบปฏิบตัิกำรวินโดว ์7/8/10) ตอ้งมีเมมโมรี่ (Memory) 4GB ขึน้ไป 

▪ อินเตอรเ์น็ตควำมเรว็ 3.0 Mbps (เมกะบิต) 

  3.2  ผู้ ถื อ หุ้ น ห รื อ ผู้ รั บ ม อบฉั น ทะ  ส ำม ำ รถด ำ วน์ โ หลดคู่ มื อ แ ละ วิ ดี โ อ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ นที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  

www.conovance.com/support.php  โดยระบบรองรบักำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งแบบ  E-Meeting และ  E-Voting  ตำมวิธีกำร              

ทัง้แบบเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือกำรมอบฉันทะ ตำมที่ท่ำนไดแ้จง้ควำมประสงคพ์รอ้มส่งเอกสำรมำยืนยนัตวัตนมำยัง

บรษิัทฯ 

4.  ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในกำรส่งค ำถำม หรือค ำแนะน ำ ที่เก่ียวขอ้งกับวำระกำรประชุม 

หรือธุรกิจของบรษิัทฯ ดงันี ้ 

  4.1 ใ น ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ ำ น ส่ื อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  ( E-AGM)  ผู้ ถื อ หุ้ น  ห รื อ ผู้ รั บ ม อบ ฉั น ท ะ                                                    

ที่เขำ้รว่มประชมุสำมำรถส่งค ำถำม หรือค ำแนะน ำ ผ่ำนโปรแกรมระบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

  4.2   ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมหรือค ำแนะน ำล่วงหน้ำให้แก่บริษัท ได้ก่อนวันประ ชุมผ่ำนช่องทำง                               

Email :  secretarycompany.mdx@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : กรณีมีข้อสงสัยติดต่อ 

• ส ำนกับรหิำรและกฎหมำย (เลขำนกุำรบรษิัท) 
 โทร. 0 2302 2355-8 โทรสำร 0 2302 2400 
 อีเมล ์: secretarycompany.mdx@gmail.com 

• มีปัญหำกำรใช้งำนระบบ E-AGM ติดต่อผูใ้หบ้รกิำรระบบ: บรษิัท  โคโนวำนซ ์จ ำกดั 
 โทร. 082-979-4978 

 สำมำรถดำวนโ์หลดโปรแกรมกำรใชง้ำน E-AGM ในเว็บไซต ์: www.conovance.com/download.php   

 ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โ ห ล ด คู่ มื อ แ ล ะ วิ ดี โ อ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  : www.conovance.com/support.php 
 

http://www.conovance.com/download.php
http://www.conovance.com/support.php
mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com
http://www.conovance.com/download.php
http://www.conovance.com/support.php
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Guidelines for Attending the Annual General Meeting of the Shareholders Through Electronic 

Media Platform (E-AGM) and Proxy. 

1. In case the shareholders attending the E-AGM themselves. The shareholders shall practice 

as follows: 

 1.1 The shareholders shall notify their request to attend the AGM through Electronic Media 

(E-AGM) with completely attaching identification documents to confirm the attendance. Especially, 

please kindly specify e-mail and mobile phone number clearly, in order to be used for sending 

Username and Password for assessing the AGM through Electronic Media (E-AGM). Please send 

this to the email: secretarycompany.mdx@gmail.com within April 20,  2022. 

 1.2 The shareholders shall summit identification documents as follows: 

(A).  The shareholder is an ordinary person. 

▪ Thai citizen shareholder: A copy of ID card, driving license or government official ID card, 

certified as true copy. 

▪ Foreign shareholder: A copy of passport, certified as true copy. 

(B).  The shareholder is a juristic person. 

▪ Juristic person registered in Thailand. 

 1. The affidavit of the juristic person, issued no longer than 6 months and certified as true copy 

by the authorized directors on behalf of the juristic person with corporate seal (if any). 

 2. A copy of ID card or passport (In case of foreigner) of authorized directors, attending the  

E-AGM, authorizing an empowered person or appointing a proxy to attend the meeting, certified 

as true copy. 

 3. A copy of ID card or passport (In case of foreigner) of a proxy or an empowered person (In 

case that an authorized director is unable to attend the meeting), certified as true copy.  

▪ Juristic person registered in oversea. 

 1. The affidavit of the juristic person, which is issued by a government agency of such country. 

The affidavit of the juristic person needs to be notarized by Notary Public or a government agency, 

issued no longer than one year prior. 
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 2. A copy of ID card or passport (In case of foreigner) of authorized directors, attending the  

E-AGM, authorizing an empowered person or appoint a proxy to attend the meeting, certified as 

true copy. 

 3. A copy of ID card or passport (In case of foreigner) of a proxy or an empowered person      

(In case that an authorized director is unable to attend the meeting), certified as true copy.  

 1.3 The shareholders shall notify their request to attend the AGM through Electronic Media 

Platform (E-AGM) with identification documents as details in 1.1 and 1.2 to the Company within   

April 20, 2022, by the solely email: secretarycompany.mdx@gmail.com. 

 1.4 Once the Company receives the documents as per item 1.1 and 1.2 from the 

shareholders, the Company will proceed with inspecting documents for confirming the meeting 

attendance. Once the inspected is completed and corrected to the rights of the shareholders for 

attending the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders, accordance with the Company’s 

Record Date on March 14, 2022, the Company will send Username and Password, together with 

Web Link for attending the E-AGM. Please kindly refrain from giving the Username and Password 

provided for shareholder to another person. This is because the Company’s shareholders or 

proxies are solely entitled to attend the meeting. Whereas, giving the Username and Password 

provided to another person might be illegal under appreciable and related laws. 

In case that the Username and Password are lost or you have not received it within April 22, 2022, 

please immediately contact the Company at Office of Administration and Legal Department 

(Company’s Secretary)  as follows: 

Via telephone:  02-302-2356-8 or 

Via  email:  secretarycompany.mdx@gmail.com 

 1.5 The Company will send you a link of manual use of the E-AGM system, together with 

Username and Password by email. Please read the manual thoroughly. The system will be opened 

2 hours prior in advance, therefore the shareholder can register for attending the meeting. 

However, the live broadcast will begin at 10.00 am. 

 1.6 In respect of voting during the E-AGM, the Company will open for voting and summary 

votes for each agenda in the conclusion. 

mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com
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▪ In case of “Approve” in such agenda, the shareholders shall not cast the vote in such 

agenda because the system will automatically count the votes as an Approve in the summation. 

▪ In case of “Disapprove” or “Abstain” in such agenda, the shareholders shall cast the vote 

in accordance with the elective choices in such agenda and the vote shall be automatically 

counted as votes of that shareholders in the summation. 

 1.7 If the shareholders encounter any technical problems in using the E-AGM meeting 

system before or during the meeting, please contact Conovance Company Limited, which is the 

system service provider before or during the meeting through the number 082-979-4978.  

2. In case the shareholders appointing proxy to attend the AGM through Electronic Media                 

 (E-AGM). 

2. 1 The shareholders shall summit the documents as details 1.1 and 1.2 

2. 2 The proxy form, correctly and completely filled in, signed by the grantor and the proxy with 

the 20 THB stamp duty affixed in full (if any). 

2. 3 The proxy shall summit the identification documents as follows: 

(A). An individual shareholder to appoint a proxy. 

1. Thai citizen proxy: a copy of ID card, government officer card, driving license, certified as true 

copy by the grantor. 

2. Foreign proxy: a copy of passport, certified as true copy by the grantor. 

(B). A juristic person as a shareholder to appoint a proxy. 

▪ Juristic person registered in Thailand. 

1. The affidavit of the juristic person, issued no longer than 6 months and certified as true copy 

by the authorized directors on behalf of the juristic person with corporate seal (if any). 

2. A copy of ID card or passport (In case of foreigner) of authorized directors, attending the E-

AGM, whose signatures appear in the letter of proxy or authorizing an empowered person to attend 

the meeting, certified as true copy. 

3. A copy of ID card or passport (In case of foreigner) of an empowered person (In case that an 

authorized director of a proxy is unable to attend the meeting), certified as true copy.  

▪ Juristic person registered in other countries. 
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 1. The affidavit of the juristic person, issued by a government agency of such country.            

The affidavit of the juristic person needs to be notarized by Notary Public or a government agency, 

issued no longer than one year prior. 

 2. A copy of ID card or passport (In case of foreigner) of authorized directors, attending the  

E-AGM, whose signatures appear in the letter of proxy or authorizing an empowered person to 

attend the meeting, certified as true copy. 

 3. A copy of ID card or passport (In case of foreigner) of an empowered person                                    

(In case that an authorized director of a proxy is unable to attend the meeting), certified as true 

copy.  

➢ In case of appointing the proxy, the shareholders can appoint the independent director of the 

Company or the Company Directors to attend the E-AGM on their behalf as attached details in the 

Attachment No. 7 of Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2022, notified on March 21, 2022. 

2. 4 The shareholders or proxies shall notify their request to attend the meeting, in order to 

receive Username and Password for registration the AGM through Electronic Media (E-AGM) and 

also send the Proxy Form and identification documents of the shareholders or the proxies, 

accordance with 1.1, 1.2, 2.2 and 2.3 to the Company within 20 April 2022 through the                       

email: secretarycompany.mdx@gmail.com.  

3. The AGM through Electronic Media (E-AGM) attendance. 

3. 1 The shareholders or proxies can download program from the website: 

www.conovance.com/download.php The operating programs for the AGM through Electronic 

Media (E-AGM) is recommended as follows: 

▪ Computer, Desktop, Notebook or Tablet. 

▪ Windows (version 7, 8, 10) with the 4 GB memory card upward. 

▪ The speed of the internet should not be less than 3.0 Mbps. 

3. 2 The shareholders or proxies can also download manual use and video of the E-AGM system 

from the website: www.conovance.com/support.php The system is supported for e-meeting and 

e-voting, according to attending the meeting themselves or appointing the proxy as your requests 

with the identified documents.   

mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com
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4. Channel for shareholders or proxies to send comment or questions related to business 

operation of the Company or any relevant agenda to be considered in this E-AGM are as follows: 

4. 1 During the E-AGM meeting, the shareholders or proxies attending the Meeting can submit 

comments or questions via the E-AGM system. 

4. 2 The shareholders can submit comments or questions in advance to the Company prior to 

the dated of the Meeting via the following channel  email : secretarycompany.mdx@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remark : For more information please contact : 

• Executive and Legal Office (Company secretary) 
 Tel. 0 2302 2355-8 Fax. 0 2302 2400 

 Email: secretarycompany.mdx@gmail.com 

• The problem using the E-AGM system. Contact the system operator :  
 Conovance Co., Ltd. Call 082-979-4978 

• E-AGM implementation program can be downloaded from the website:        
 www.conovance.com/download.php 
• Manuals and operating videos can be downloaded at the website: 
 www.conovance.com/support.php 

 
 

mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com
http://www.conovance.com/download.php
http://www.conovance.com/support.php

