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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

  

  ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (ส ำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทน) ซึ่งมีบำร์โค้ดติดอยู่ 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
และหำกมีกำรเปล่ียนชื่อ - นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหน่ึง) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
2.2  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขับขี่ หรือส ำเนำหนังสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 

นิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขับขี่ หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ีรับรองส ำเนำถูกต้อง 
1.2 ส ำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 

2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป 
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหน่ึง) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
2.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขับขี่ หรือส ำเนำหนังสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
2.3 ส ำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ หรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

ต่ำงประเทศ) ท่ีรับรองส ำเนำถูกต้อง 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ  2 
3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้อง

ส่งหลักฐำนดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งนีเ้อกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกต้องของค ำแปล 

1. หลักฐานแสดงสทิธกิารเข้าร่วมประชุม 
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กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ เรื่องกำรก ำหนดแบบหนังสือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

• แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน 
• แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว 
• แบบ ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำก

และดูแลหุ้น 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่จัดพิมพบ์ำร์โค้ดของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
ก ำหนด หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก www.qcon.co.th และเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนโปรดน ำใบลงทะเบียนที่มีบำร์โค้ดปรำกฏอยู่มำในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

ผู้ถือหุน้ท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำให้ หรือตำมแบบอื่นข้ำงต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ใช่ 
Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทคนใด
คนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกำเครื่องหมำยหน้ำชื่อกรรมกำร
อิสระ ตำมที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุมดังกล่ำว  

3. ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันท่ีที่ท ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพนั
ตำมกฎหมำย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชุมให้ด้วยแล้ว 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท โดยติดต่อนำงสำวพีริยำ ชูติวิศุทธิ์ หรือนำงสำวทนัทรยำ พลกุลกรณ ์
โทรศัพท์ 02-586-3014 และ 02-586-3013 ตำมล ำดับ โทรสำร 02-586-3007 ภำยในวันศุกร์ที่ 23 มีนำคม 2561 หรือ
ก่อนเวลำเริ่มกำรประชุมอย่ำงน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้มีเวลำตรวจสอบเอกสำรและให้ทันเวลำเริ่ม
ประชุม  

ทั้งนีผู้้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำจ ำนวนท่ีตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

 
บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลำ 12.30 น. เป็นต้นไป 
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ห้องซำลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร แผนท่ีตั้งสถำนท่ีประชุมตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 9 

 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่ง เสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สำมำรถ
แบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน  

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

3. การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุน้ 

http://www.qcon.co.th/
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2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น กำรลงคะแนนเสียง

ของผู้รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2 หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนน
แทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตั้งกรรมการ (วำระท่ี 5) 
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่ำที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(1) ประธำนที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระ

จำกที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
(2) กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นกำรลงคะแนนลับ) 

ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่ำเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม
ควำมเห็นได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก ำหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม โดยหำก

คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงข้ำงมำก (วำระท่ี 1, 3, 4, 6) 
• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักลา่ว 
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ข้อบังคับบริษัทก ำหนด ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม (วำระท่ี 7) 
2. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (วำระท่ี 8) 
3. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพำะ ห้ำมมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธำนท่ีประชุมอำจจะ

เชิญให้ผู้ถือหุ้นน้ันออกนอกที่ประชุมชั่วครำวก็ได้ เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมกำร 
4. กำรลงคะแนนลับอำจกระท ำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่ำงน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ 

โดยประธำนที่ประชุมจะเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลับ และแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน
ในวำระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลับ 
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การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธำนที่ประชุมจะชี้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำรประชุม โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำ
ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อในบัตร โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตำม
บัตรเสีย (ถ้ำมี) ออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุมในวำระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 
และจะแจ้งผลกำรนับคะแนนให้ท่ีประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็จสิ้นกำรประชุมแต่ละวำระ  

กรณีที่จะถือว่ำเป็นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) 
หรือกรณีท่ีมีกำรแก้ไขกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ำกับ 

      


