สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8

คําชีแ้ จง เรือ่ ง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
เข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุน้
เนื่องด้วยบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ซึง่ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์
เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900
เพื่อให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็ นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั จึงเห็นควรกําหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุ้นทีม่ ี
สิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ติ ่อไป 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 แสดงเอกสารทีห่ น่วยราชการออกให้ซง่ึ มีรปู ถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ 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 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึง่
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
1.2.3 แสดงเอกสารที่หน่ วยราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผู้มีอํานาจที่มาเข้าร่วม
ประชุม
1.3 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์โคด
1.3.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หรือเอกสารอื่นทีห่ น่วยงานราชการ ได้ออกให้ไม่เกิน
1 ปี ซึง่ แสดงชื่อกรรมการผูม้ อี าํ นาจและอํานาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพบั ลิค หรือ
หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจคล้ายคลึงกันตามกฏหมายของแต่ละประเทศ
1.3.3 แสดงเอกสารที่หน่ วยราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
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

2.1.3 สําเนาเอกสารทีห่ น่ วยราชการออกให้ซง่ึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผูม้ อบฉันทะ
2.1.4 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห่ น่ วยราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน 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 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีม่ อี าํ นาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึง่
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
2.2.4 สําเนาเอกสารทีห่ น่ วยราชการออกให้ซง่ึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อแทน
นิตบิ ุคคลนัน้ ๆ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.2.5 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห่ น่วยราชการออกให้ซง่ึ มีรปู ถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้า
ประชุม
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 วยงานราชการได้ออกให้ ไม่เกิน
1 ปี ซึ่ง แสดงชื่อ กรรมการผู้มีอํา นาจและอํา นาจกรรมการ พร้อ มรับ รองโดยโนตารีพ ับ ลิค หรือ
หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจคล้ายคลึงกันตามกฏหมายของแต่ละประเทศ
2.3.4 สําเนาเอกสารทีห่ น่วยราชการออกให้ซง่ึ มีรปู ถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อแทน
นิตบิ ุคคลนัน้ ๆ ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
2.3.5 ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงเอกสารทีห่ น่ วยราชการออกให้ซ่งึ มีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้า
ประชุม
3. กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (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 สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอํานาจให้ Custodian ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
3.5 สําเนาหนังสือยืนยัน หรือสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
3.6 สํา เนาหนั ง สือ มอบอํ า นาจที่ Custodian มอบอํ า นาจให้ก รรมการ หรือ ผู้บ ริห าร หรือ พนั ก งานของ
Custodian มอบฉันทะได้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ

3.7 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผูม้ อบฉันทะ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
3.8 ผู้ร ับ มอบฉัน ทะต้อ งแสดงเอกสารที่ห น่ ว ยราชการออกให้ซ่ึง มีรูป ถ่ า ย และยัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต ร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
**แบบหนังสือมอบฉันทะ ตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9
**ในหนังสือมอบฉันทะทีส่ ง่ มายังทีอ่ ยู่บริษทั ต้องติดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ ในกรณีท่ี
ผูถ้ อื หุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษทั ผ่านทางอีเมล csoffice@masterkool.com หรือทาง
Line ID : @kool_ir เมื่อบริษัท ได้รบั หนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษทั จะเป็ นผู้ชําระค่าอากรแสตมป์ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของกรมสรรพากรต่อไป
**เอกสารทีต่ น้ ฉบับเป็ น ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของ
คําแปลโดยผูม้ อบฉันทะ
4. กรณี การมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังนี้
1. นายสรรพัชญ โสภณ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ข้อมูลรายชื่อกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10
ทัง้ นี้ กรณีท่ผี มู้ อบฉันทะกําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูล้ งมติแทนตามทีเ่ ห็นสมควรแล้ว กรรมการ
อิสระทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564
เพื่อหลีกเลีย่ งการมีสว่ นได้เสียในกรณีดงั กล่าว
ผูถ้ อื หุ้นทีป่ ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้
จัดทําขึน้ และลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยส่งถึง สํานักเลขานุ การบริษทั บริษทั มาสเตอร์
คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ อีเมล csoffice@masterkool.com หรือทาง Line ID : @kool_ir ภายในวันที่ 15
เมษายน 2564 จักเป็ นพระคุณยิง่
5. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตัง้ แต่เวลา 12.00 น.
โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้ามายัง Email : csoffice@masterkool.com หรือ
ทาง Line ID : @kool_ir เพื่อรับชื่อผูใ้ ช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน “PASSWORD” สําหรับใช้ในโปรแกรมการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 8-15 เมษายน 2564
ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เข้า
ร่วมประชุมแทนท่านได้ รายละเอียดแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ปรากฏตาม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 12

ทั ง้ นี้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถดาวน์ โ หลดโปรแกรมที่ ใช้ ใ นการประชุ ม E-AGM ได้ ใ นเวบไซต์
www.conovance.com/download.php แ ล ะ คู่ มื อ พ ร้ อ ม 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 15 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
6. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระทัวไป
่
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน
และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2) ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ ู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก ทีร่ ะบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั 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
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตัง้ โดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคล
หลายๆ คนได้
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้ร ับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด
เพื่อให้บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ี ดังนัน้ สําหรับวาระที่ 8
ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2564 บริษทั
จะเก็บ บัต รลงคะแนนเสีย งจากผู้ถือ หุ้น ที่เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทัง้ ในกรณี ท่ีท่ า นผู้ถือ หุ้น มีค วามประสงค์ท่ีจ ะ
ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานทีป่ ระชุมหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะชีแ้ จงวิธกี ารนับคะแนนเสียงให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนเริม่
วาระการประชุม โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้
และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ วาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ จํานวนผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอาจ
ไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผถู้ อื หุน้ บางท่านเข้ามาประชุมเพิม่ เติม หรือกลับก่อน

