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เงือ่นไขและวิธีการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564  
(ประชุมแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM)) 

 

บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
บริษัท ควอลิตีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร 

หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ย
ความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 การมอบฉันทะ 
 

- ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพรอ้มนี ้

 
- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า  เห็น

ดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ  ออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 
- ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

ประธานที่ประชมุก่อนเวลาประชมุ โดยหนงัสือมอบฉนัทะใหก้รอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น 
หากมีการแกไ้ข หรอืขีดลบขอ้ความที่ส  าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะ
ตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 
 แบบแจง้การประชุม  ซึ่งผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือช่ือแลว้ พรอ้มระบุอีเมล และ

เบอรโ์ทรศพัท ์(ส าหรบั OTP) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
 
 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการหรือส าเนา
หนงัสอืเดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 
 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืส าเนา
หนงัสอืเดินทาง (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  
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(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 แบบแจง้การประชุม   ซึ่งผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือช่ือแลว้  พรอ้มระบุอีเมล และ

เบอรโ์ทรศพัท ์(ส าหรบั OTP)  ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือ
รบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโ้ดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 30 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
  

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือ
รบัรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโ้ดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 
 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหส้่งส าเนาหนงัสือ 

รบัรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ตัง้อยู่ หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว จะตอ้งผ่านการรบัรอง
จากโนตารพีบับลคิหรอืหนว่ยราชการท่ีมีอ  านาจไมเ่กิน 1 ปี 

 
 ส าหรบันิติบคุคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้ง

จัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ยและใหผู้ม้ีอ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืส าเนา

หนงัสอืเดินทาง (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  
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หมายเหตุ 
 
(1) ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะจัดส่งเอกสารพรอ้มกับหนงัสือมอบฉันทะ ดงัรายละเอียดข้างตน้ และสแกน เอกสารส่ง
มายงั e-mail: corp_secretary@qh.co.th และสง่เอกสารตน้ฉบบัมายงับริษัทตามที่อยู่ดา้นลา่งนี ้ ภายในวนัที่  19 
เมษายน  2564   เมื่อบรษัิทไดต้รวจสอบ ความถกูตอ้งของขอ้มลูและรายช่ือผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ (Record Date) แลว้ บริษัทจะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password ) ไปยงัอีเมลของผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพื่อใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ   ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ (e-AGM) อยา่งไรก็ตาม บริษัท
ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทแทนการเขา้รว่มประชมุผา่นระบบดว้ยตนเอง 
 
(2) บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามแบบที่ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้     เรือ่งก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550  ซึง่ก าหนดไว ้3 แบบดงันี ้
 

แบบ ก.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
แบบ ข.   เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
แบบ ค.   เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย  

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 
 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้าก www.qh.co.th   หวัขอ้ 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
(3) ช่องทางการติดตอ่ 
  

 ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท  
 บรษัิท ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  
 เลขที่  1  อาคารคิวฮา้ส ์ ลมุพินี  ถนนสาทรใต ้  แขวงทุม่มหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
 e-mail: corp_secretary@qh.co.th        โทรศพัท ์02 677 7000  
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