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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

   ใบลงทะเบยีน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (ส ำหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชมุแทน)  

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ - นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
2.2  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนงัสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะที่ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
2.3 บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 

นิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ - นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 
1.2 ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยไุม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม

แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ) ที่มำด้วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ท่ีมำประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
2.2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนงัสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลทีล่งลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 
2.3 ส ำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี) หรือส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็น 

นิติบคุคลจดทะเบียนต่ำงประเทศ) (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน
นิติบุคคล และหนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้นีเ้อกสำรตำมข้อนี  ้ต้องมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำบุคคลที่ 
ลงลำยมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.4 บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ตำ่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ  2 
3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ต้อง

สง่หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 
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กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะไว้จ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ เร่ืองกำรก ำหนดแบบหนงัสอื (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 
• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
• แบบ ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำก

และดแูลหุ้น 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบอื่นสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก www.qcon.co.th และเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนโปรด
น ำใบลงทะเบียนที่มีบำร์โค้ดปรำกฏอยูม่ำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำรดงันี ้

1. ให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มำให้ หรือตำมแบบอื่นข้ำงต้นเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช่ 
Custodian จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้ 

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทคนใด
คนหนึ่ง โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรำยละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกำเคร่ืองหมำยหน้ำช่ือกรรมกำร
อิสระ ตำมที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในกำรเข้ำร่วมประชมุดงักลำ่ว  

3. ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆำ่ลงวนัท่ีที่ท ำหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตำมกฎหมำย ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชมุให้ด้วยแล้ว 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยงัส ำนกังำนเลขำนุกำรบริษัท โดยติดต่อนำงสำวไปรยำ พรหมมำณพ หรือนำยณัชธพนัษ์ 
จริยำวุฒิกุล โทรศัพท์ 02-586-3078 และ 02-586-3808 ตำมล ำดับ โทรสำร 02-586-3007 ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 21 
มีนำคม 2562 หรือก่อนเวลำเร่ิมกำรประชุมอย่ำงน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้มีเวลำตรวจสอบเอกสำร
และให้ทนัเวลำเร่ิมประชมุ  

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบง่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นน้อยกว่ำจ ำนวนที่  
ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

 
บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมกำรประชมุไมน้่อยกวำ่ 2 ชัว่โมง หรือ ตัง้แตเ่วลำ 12.30 น. เป็นต้นไป 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดำ  ห้องซำลอน เอ เลขที่  204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร แผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชมุตำมสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 10 
 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบัหนึ่ง เสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอยำ่งหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไมส่ำมำรถ
แบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น (เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงของ Custodian) 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

http://www.qcon.co.th/
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2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนนเสียง

ของผู้ รับมอบฉนัทะวำระใดไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือวำ่กำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง
และไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หำกผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนน
แทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ (วำระท่ี 5) 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่ำที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมระดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่กบัจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(1) ประธำนที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระ

จำกที่ประชมุวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
(2) กรณีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชูมือขึน้ (เว้นแตก่รณีที่เป็นกำรลงคะแนนลบั) 

ผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือถือว่ำเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม
ควำมเห็นได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉันทะก ำหนดให้
แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้กรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ โดยหำก

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

หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักลา่ว 
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ข้อบงัคบับริษัทก ำหนด ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุ (วำระท่ี 7) 
2. ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพำะ ห้ำมมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และประธำนท่ีประชุมอำจจะ

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่ครำวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร 
3. กำรลงคะแนนลบัอำจกระท ำได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมอยำ่งน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธำนที่ประชุมจะเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชมุทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน
ในวำระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 
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การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุม โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำ
ผู้ ถือหุ้นคนใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ยกมือและลงคะแนนในบตัรยืนยนักำร
ลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือในบตัร โดยบริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนน
เสยีงตำมบตัรเสยี (ถ้ำมี) ออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชุมในวำระนัน้ ๆ  และสว่นที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียง
ที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลกำรนบัคะแนนให้ที่ประชมุทรำบทกุวำระก่อนเสร็จสิน้กำรประชมุแตล่ะวำระ  

กรณีที่จะถือวำ่เป็นบตัรเสยี หมำยถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนำไมช่ดัเจนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบตัรยืนยนักำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) 
หรือกรณีที่มีกำรแก้ไขกำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ำกบั 

      


