สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
 ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำประชุมแทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้ อมกรอกข้ อควำมให้ ครบถ้ วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อสำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มอบฉันทะที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2.3 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อ หนังสือเดินทำง (กรณี เป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ-นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณี เป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
1.2 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
แทนนิ ติ บุค คล (กรรมกำรผู้มี อ ำนำจ) ที่ ม ำด้ วยตนเอง และมี ข้ อ ควำมแสดงให้ เห็ น ว่ำ ผู้แ ทนนิ ติ บุค คล
(กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้ อมกรอกข้ อควำมให้ ครบถ้ วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อสำเนำหนังสือ
เดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2.3 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิ ชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณี เป็ น
นิติบคุ คลจดทะเบียนต่ำงประเทศ) (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน
นิติบุคคล และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) ทัง้ นีเ้ อกสำรตำมข้ อนี ้ ต้ องมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำบุคคลที่
ลงลำยมือชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.4 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อ หนังสือเดินทำง (กรณี เป็ นชำว
ต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ-นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ อง
ส่งหลักฐำนดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดำเนินกำรลงนำมในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้เอกสำรที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้ องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ จำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ ำ เรื่ องกำรกำหนดแบบหนังสือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำก

และดูแลหุ้น

บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์กำหนด หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสำมำรถดำวน์โหลดได้ จำก www.qcon.co.th และเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนโปรด
นำใบลงทะเบียนที่มีบำร์ โค้ ดปรำกฏอยูม่ ำในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
1. ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมำให้ หรื อตำมแบบอื่นข้ ำงต้ นเพียงแบบเดียวเท่ านัน้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่ำนัน้
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทคนใด
คนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกำเครื่ องหมำยหน้ ำชื่อกรรมกำร
อิสระ ตำมที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ ำร่วมประชุมดังกล่ำว
3. ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตำมกฎหมำย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เตรี ยมอำกรแสตมป์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ ำร่วม
ประชุมให้ ด้วยแล้ ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษัท โดยติดต่ อนำงสำวไปรยำ พรหมมำณพ หรื อนำยณัชธพันษ์
จริ ยำวุฒิ กุล โทรศัพท์ 02-586-3078 และ 02-586-3808 ตำมลำดับ โทรสำร 02-586-3007 ภำยในวันพฤหัสบดี ที่ 21
มีนำคม 2562 หรื อก่อนเวลำเริ่ มกำรประชุมอย่ำงน้ อยครึ่ งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทได้ มีเวลำตรวจสอบเอกสำร
และให้ ทนั เวลำเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้ อยกว่ำจำนวนที่
ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มลงทะเบียนกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชัว่ โมง หรื อ ตังแต่
้ เวลำ 12.30 น. เป็ นต้ นไป
โรงแรมสวิ ส โฮเต็ ล กรุ ง เทพฯ รั ช ดำ ห้ องซำลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรั ช ดำภิ เษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร แผนทีต่ งสถำนที
ั้
่ประชุมตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 10
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชูมือ โดยให้ นบั หนึ่ง เสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สำมำรถ
แบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian)
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2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุ
ไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจำรณำและลงคะแนน
แทนได้ ตำมที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ (วำระที่ 5)
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมกำรโดยใช้
้
เสียงข้ ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงเท่ำที่มีอยู่ทงหมดตำม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมระดับลงมำ เป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำกับจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำดเพิ่มอีกหนึง่ เสียง
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระ
จำกที่ประชุมว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นกำรลงคะแนนลับ)
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่ำเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำม
ควำมเห็นได้ เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้ กรรมการ) จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
• กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม โดยหำก
คะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงข้ ำงมำก (วำระที่ 1, 3, 4, 6)
• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ข้อบังคับบริ ษัทกำหนด ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุม (วำระที่ 7)
2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพำะ ห้ ำมมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้ และประธำนที่ประชุมอำจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ ครำวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมกำร
้
3. กำรลงคะแนนลับอำจกระทำได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่ำงน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธำนที่ประชุมจะเป็ นผู้กำหนดวิธีกำรลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน
ในวำระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
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การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธำนที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่ มวำระกำรประชุม โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำ
ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันกำร
ลงคะแนนพร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อในบัตร โดยบริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทังคะแนน
้
เสียงตำมบัตรเสีย (ถ้ ำมี) ออกจำกจำนวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ ำร่วมประชุมในวำระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียง
ที่เห็นด้ วย และจะแจ้ งผลกำรนับคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็ จสิ ้นกำรประชุมแต่ละวำระ
กรณีที่จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน หรื อมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี Custodian)
หรื อกรณีที่มีกำรแก้ ไขกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
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