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คาํชีแ้จง เรือ่ง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ              
เขา้รว่มประชุมเพื่อลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

เน่ืองด้วยบริษทัได้จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องวีนัส  โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่  เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงหลกัส่ี เขต
ดอนเมือง กรงุเทพฯ 10210 โดยบรษิทัจะดาํเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้  บรษิทัจงึเหน็ควรกําหนดใหม้กีาร
ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป บรษิทัจงึขอชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 

1. กรณีเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรอืสญัชาตต่ิางดา้ว 

 1.1.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์คด 
1.1.2  แสดงเอกสารทีห่น่วยราชการออกใหซ้ึง่มรีปูถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้บุคคลธรรมดามกีารแกไ้ข ชื่อ-ชื่อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย 

1.2 ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 
1.2.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์คด 
1.2.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานทีม่อีาํนาจรบัรองไดอ้อกให ้ไม่เกนิ 1 ปี ซึง่

รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนนิตบิุคคลนัน้ๆ และประทบัตรา (ถา้ม)ี 
1.2.3  แสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 

บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หนังสอืเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอํานาจที่มาเข้าร่วม
ประชุม 

1.3 ผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
1.3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์คด 
1.3.2  สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล หรอืเอกสารอื่นทีห่น่วยงานราชการ ไดอ้อกใหไ้ม่เกนิ 

  1 ปี ซึง่แสดงชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจและอาํนาจกรรมการ พรอ้มรบัรองโดยโนตารพีบัลคิ หรอื 
หน่วยงานทีม่อีาํนาจคลา้ยคลงึกนัตามกฏหมายของแต่ละประเทศ  

1.3.3 แสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 
บตัร 

   ประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของกรรมการผูม้อีาํนาจทีม่าเขา้ร่วมประชุม 

2.  กรณีมอบฉันทะ 
  2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรอืสญัชาตต่ิางดา้ว 

2.1.1  แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์คด 
2.1.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 
2.1.3 สาํเนาเอกสารทีห่น่วยราชการออกใหซ้ึง่มรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 

บตัรประจําตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ของผูม้อบฉันทะ พร้อมลงนามรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อบฉนัทะ 
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2.1.4 ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห่น่วยราชการออกใหซ้ึ่งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร
ประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 
2.2.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์คด 
2.2.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 
2.2.3  สาํเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานทีม่อีาํนาจรบัรองไดอ้อกให ้ไม่เกนิ 1 ปี ซึง่

รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนนิตบิุคคลนัน้ๆ และประทบัตรา (ถา้ม)ี 
2.2.4 สาํเนาเอกสารทีห่น่วยราชการออกใหซ้ึง่มรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน   

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของกรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชื่อแทน
นิตบิุคคลนัน้ๆ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าวแลว้ 

2.2.5  ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสารทีห่น่วยราชการออกใหซ้ึง่มรีปูถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร 
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนังสอืเดนิทาง เป็นต้น เพื่อลงทะเบยีนเขา้
ประชุม 

2.3 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
2.3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์คด 
2.3.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 
2.3.3 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล หรอืเอกสารอื่นทีห่น่วยงานราชการไดอ้อกให้ ไม่เกนิ  

1 ปี ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิค หรือ
หน่วยงานทีม่อีาํนาจคลา้ยคลงึกนัตามกฏหมายของแต่ละประเทศ 

2.3.4  สาํเนาเอกสารทีห่น่วยราชการออกใหซ้ึง่มรีปูถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน 
บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทน 
นิตบิุคคลนัน้ๆ ซึง่รบัรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าวแลว้ 

2.3.5  ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห่น่วยราชการออกใหซ้ึ่งมรีูปถ่าย และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัร
ประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนังสอืเดนิทาง เป็นต้น เพื่อลงทะเบยีนเขา้
ประชุม 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน 
 ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 
   3.1 แบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่มบีารโ์คด 
   3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 

3.3 สาํเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ ตามขอ้ 1 แลว้แต่กรณี 
3.4 สําเนาหนังสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอํานาจให้ Custodian ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
3.5 สาํเนาหนงัสอืยนืยนั หรอืสาํเนาใบอนุญาตประกอบธุรกจิ Custodian 
3.6 สําเนาหนังสือมอบอํานาจที่ Custodian มอบอํานาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ 

Custodian มอบฉนัทะได ้ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
3.7 สาํเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
3.8 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตร

ประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ เพื่อลงทะเบยีนเขา้ประชุม 
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**แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 
**ในหนงัสอืมอบฉนัทะแต่ละฉบบันัน้ ตอ้งตดิอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท และขดีฆา่อากรแสตมป์ 
**เอกสารทีต่น้ฉบบัเป็น ภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และรบัรองความถูกต้องของ
คาํแปลโดยผูม้อบฉนัทะ  

4. กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
   ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ดงันี้ 
1. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2. รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้มลูรายชื่อกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ปรากฏตาม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

ทัง้นี้ กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะกาํหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูล้งมตแิทนตามทีเ่หน็สมควรแลว้ กรรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบ
ฉนัทะจะไม่ออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่10 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 เพื่อหลกีเลีย่งการ
มสีว่นไดเ้สยีในกรณีดงักล่าว 
ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคใ์หก้รรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะทีไ่ดจ้ดัทําขึน้ และลง
นามครบถว้น พรอ้มเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสง่ถงึ สาํนกัเลขานุการบรษิทั บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จํากดั (มหาชน) เลขที ่12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 ภายในวนัที ่25 เมษายน 2561 จกัเป็นพระคุณยิง่    

5. การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม  
บรษิทัจะเริม่เปิดรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ตัง้แต่เวลา 12.30 นาฬกิา เป็นต้น
ไป ของวนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน 2561 ณ สถานทีป่ระชุมตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ปรากฏตาม  
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12  

6. หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 วาระทัว่ไป  
1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนังสอืมอบฉันทะเมื่อลงทะเบยีน 

และ/หรอื จากการสง่บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยใหน้ับหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2) ในกรณีมอบฉนัทะ  
2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน้  การ
ลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  
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2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะหรอื
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจาก ทีร่ะบุในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะ รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

วาระเลอืกตัง้กรรมการ 
  สาํหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื  
2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บุคคลคนเดียวหรอื 

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตัง้โดยแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่บุคคล
หลายๆ คนได ้ 

3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 
เพื่อใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามแนวทางการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีด่ี ดงันัน้ สาํหรบัวาระที ่9 
ซึง่ เป็นวาระพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระประจาํปี 2561 บรษิทั
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทัง้ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะ
ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานทีป่ระชุมหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนเริม่วาระการประชุม 
โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนังสอืมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุม ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื จากคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ส่งมาจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และจะแจง้ผลการ
นับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นี้  จํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได้
เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิม่เตมิ หรอืกลบัก่อน  
 

 
 


