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คําชีแ้ จง เรือ่ ง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
เข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุน้
เนื่ องด้วยบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา
13.30 น. ณ ห้องแมจิ ก 3 โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิ ภาวดีรงั สิ ต แขวงหลักสี่ เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยบริษทั จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนัน้ เพื่อให้การประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั เป็ นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงเห็นควรกําหนดให้มกี ารตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ิ
ต่อไป บริษทั จึงขอชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
1. กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว
1.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โคด
1.1.2 แสดงเอกสารที่หน่ วยราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ บุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โคด
1.2.2 สําเนาหนังสือรับรองของกระทราวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงานที่มอี ํานาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
1.2.3 แสดงเอกสารที่หน่ วยราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีม่ าเข้าร่วมประชุม
1.3 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โคด
1.3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือเอกสารอื่นทีห่ น่ วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มอี ํานาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพบั ลิค หรือหน่ วยงานที่มี
อํานาจคล้ายคลึงกันตามกฏหมายของแต่ละประเทศ
1.3.3 แสดงเอกสารที่หน่ วยราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีม่ าเข้าร่วมประชุม
2. กรณี มอบฉันทะ
2.1 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว
2.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โคด
2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน
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2.1.3 สําเนาเอกสารที่หน่ วยราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อบฉันทะ
2.1.4 ผู้ร ับ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงเอกสารที่ห น่ ว ยราชการออกให้ซ่ึง มีรูป ถ่ า ย และยัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น
2.2 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
2.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โคด
2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน
2.2.3 สําเนาหนังสือรับรองของกระทราวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงานที่มอี ํานาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
2.2.4 สําเนาเอกสารที่หน่ วยราชการออกให้ซง่ึ มีรูป ถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ ุคคล
นัน้ ๆ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.2. ผู้ร ับ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงเอกสารที่ห น่ ว ยราชการออกให้ซ่ึง มีรูป ถ่ า ย และยัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2.3 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
2.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โคด
2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน
2.3.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือเอกสารอื่นทีห่ น่ วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มอี ํานาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพบั ลิค หรือหน่ วยงานที่มี
อํานาจคล้ายคลึงกันตามกฏหมายของแต่ละประเทศ
2.2.4 สําเนาเอกสารที่หน่ วยราชการออกให้ซง่ึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาน บัตร
ประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ ุคคล
นัน้ ๆ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.2.5 ผู้ร ับ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงเอกสารที่ห น่ ว ยราชการออกให้ซ่ึง มีรูป ถ่ า ย และยัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
3. กรณี การมอบฉั นทะของผู้ถือหุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โคด
3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ทีก่ รอกข้อความครบถ้วน
3.3 สําเนาเอกสารของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
3.4 สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศทีม่ อบอํานาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
3.5 สําเนาหนังสือยืนยัน หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
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3.6 สําเนาหนังสือมอบอํานาจที่ Custodian มอบอํานาจให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของ Custodian
มอบฉันทะได้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
3.7 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผูม้ อบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
3.8 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห่ น่ วยราชการออกให้ซง่ึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
**แบบหนังสือมอบฉันทะ ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7
**ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนัน้ ต้องติดอากรแสตมป์จาํ นวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์
**เอกสารทีต่ น้ ฉบับเป็ น ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคํา
แปลโดยผูม้ อบฉันทะ
4. กรณี การมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้
1. รศ. ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ อายุ 74 ปี
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อยู่บา้ นเลขที่ 54/115 หมู่ท่ี 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เป็ นกรรมการอิสระซึง่ ไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในครัง้ นี้
2. นายสรรพัชญ โสภณ อายุ 63 ปี
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อยู่บา้ นเลขที่ 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เป็ นกรรมการอิสระซึง่ ไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ กรณีทผ่ี ู้มอบฉันทะกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูล้ งมติแทนตามที่เห็นสมควรแล้ว กรรมการอิสระที่ได้รบั มอบ
ฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 เพื่อหลีกเลีย่ งการมี
ส่วนได้เสียในกรณีดงั กล่าว
ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ และลงนาม
ครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง โดยส่งถึง สํานักเลขานุ การบริษทั บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560 จักเป็ นพระคุณยิง่
5. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ เปิ ดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ตัง้ แต่เวลา 12.30 นาฬิกา เป็ นต้นไป
ของวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560 ณ สถานทีป่ ระชุมตามแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 11

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10
6. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระทัวไป
่
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/
หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2) ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รบั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันท ะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก ทีร่ ะบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื
2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ หลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รปู แบบในการเลือกตัง้ โดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลายๆ คนได้
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่ จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้ร ับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด เพื่อให้บริษทั มีการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ี ดังนัน้ สําหรับวาระที่ 5 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณา
อนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2560 บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ทัง้ ในกรณีทท่ี ่านผูถ้ อื หุน้ มีความประสงค์ทจ่ี ะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานทีป่ ระชุมหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะชีแ้ จงวิธกี ารนับคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนเริม่ วาระการประชุม โดย
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนทีส่ ง่ มาจากผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้
ทีป่ ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ วาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ จํานวนผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้เนื่องจากอาจมีผถู้ ือ
หุน้ บางท่านเข้ามาประชุมเพิม่ เติม หรือกลับก่อน

