หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

การประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขบัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ คี วามประสงค์จะเข้าร่วมประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ผูถ้ อื หุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญ ประชุมฯ (ตามรายละเอียดเอกสาร
แนบ 6) มายังบริษทั ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เมื่อบริษทั ได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุด
ทะเบียนรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม ฯ ทีก่ าหนดไว้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
บริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ทีส่ อดคล้องตามข้อกาหนดสพธอ. จะส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุมและคูม่ อื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์
ทีไ่ ด้สง่ มาแจ้งบริษทั ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม สาหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วม
ประชุมระบบด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ
ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการประชุมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. การส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพือ่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ติดต่อเลขานุการบริษทั โทร. 02-119-8888 ต่อ 1069 หรือ 7855
2. ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
โดยบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ทร่ี ะบุไว้
ในคูม่ อื การใช้งานทีไ่ ด้รบั ทาง E-Mail
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รายงานการประชุม ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2564
บริ ษทั ที คิ ว เอ็ม คอร์ปอเรชัน% จํา กัด (มหาชน) หรือ TQM
วันประชุม
สถานทีประชุม
ประธานในทีประชุม
เลขานุการในทีประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

:
:
:
:
:

วันพุธ ที 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องซือสัตย์ ชัน5 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ประธานกรรมการ
นางสาวสุพชิ ญา เทพพิทกั ษ์
เลขานุการบริษทั
ก่อนเปิ ดการประชุม
รายละเอีย ด
จํา นวนผู้ถือ หุ้น (ราย) จํา นวนหุ้น (เสีย ง)
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง5 หมด
ผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ
รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ

6,264
19
466
485

300,000,000
24,981,826
227,058,107
252,039,933

ผูเ้ ข้าร่วมประชุมคิดเป็ นอัตราร้อยละ 84.0133 ของจํานวนหุน้ ทัง5 หมดทีออกจําหน่ ายและชําระ
เต็มมูลค่าแล้วทัง5 หมด 300,000,000 ล้านหุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
เปิ ดประชุม เวลา 14:00 น.
ก่อนเปิ ดการประชุมอย่างเป็ นทางการ นายสัมฤทธิ H รงควิลติ ผูท้ าํ หน้าทีพิธกี รในการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุน้ และแจ้งต่อทีประชุมว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ5 ไวรัส COVID-19 บริษทั มีความตระหนัก
และห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติอนุ มตั ใิ ห้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ของ
บริษทั ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน5 การประชุมนี5เป็ นการจัดประชุมผ่านสืออิเลิกทรอนิกส์
ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจทิ ลั เพือเศรษฐกิจและ
สังคม เรือง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดโดยกฎหมายทีเกียวข้อง ในวันพุธที 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ในวันที 10 มีนาคม 2564 หรือ Record Date และได้ส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว ซึงการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครัง5 นี5 เป็ นกิจกรรมหนึงทีบริษทั ร่วม
รณรงค์การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามโครงการ Care The Bear ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั
พร้อมเป็ นส่วนหนึงในการร่วมสร้างพฤติกรรมลดโลกร้อน ให้เกิดเป็ นค่านิยมของสังคมไทยต่อไป ต่อจากนัน5 พิธกี รได้แจ้ง
วาระการประชุม ตามหนังสือเชิญประชุมดังนี5
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2563
วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2563 สิน5 สุดวันที 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรประจําปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง5 กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจําปี 2564
วาระที 7 พิจารณาแต่งตัง5 ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2564
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ
4
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พิธีกรกล่าวต่อทีประชุมว่า บริษัทคํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพือเป็ นการส่งเสริมการดูแลกํากับ
กิจการทีดีเกียวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอวาระการ
ประชุม และชือบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง5 เป็ นกรรมการบริษทั ตลอดจนการส่งคําถาม
ล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีบริษทั ได้กําหนดไว้ ตัง5 แต่วนั ที 1
ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั ซึงเมือถึงกําหนดการปิ ดรับ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุม และ
ชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง5 เป็ นกรรมการบริษทั ตลอดจนการส่งคําถามล่วงหน้ า
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เข้ามาภายในวันดังกล่าว
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ซึงข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 หน้า
35-37 บริษทั ได้ดาํ เนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกียวกับการประชุมแก่ผถู้ อื หุน้ ดังนี5
1. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทางไปรษณียผ์ า่ นระบบของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ TSD
2. บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง5
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง5 แต่วนั ที 29 มีนาคม 2564 (ล่วงหน้า 30 วัน) เพือให้ผู้
ถือหุน้ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังเลขานุ การบริษทั เพือสามารถตอบคําถามผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างครบถ้วนและ
ทัวถึง
3. บริษทั ได้มกี ารลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที 30 – 31 มีนาคม 2564 และ1 เมษายน 2564
พิธกี รแนะนําคณะกรรมการของบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม ต่อผูถ้ อื หุน้ ตามลําดับ ดังนี5
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสียง

2. นายมารุต สิมะเสถียร
(เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

3. นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

4. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

5. นางสาวสุวภา เจริญยิง
(เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
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6. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

7. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)

8. นางสาวสมพร อําไพสุทธิพงษ์
(เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารบัญชีการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์ (CFO)

9. นางสาวรัตนา พรรณนิภา
(เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน / ประธานบริหารความเสียง (CRO)

10. นายอําพน อ้นเอียม
(เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานบริหารปฏิบตั กิ าร (COO)

กรรมการบริษทั มีจาํ นวนทัง5 หมด 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครัง5 นี5 ครบ 10 ท่าน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100
ต่อจากนัน5 พิธกี รได้แนะนํา คณะผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีปรึกษากฎหมาย ซึงให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื
หุน้ ตามลําดับ ดังนี5
คณะผู้บริ หาร
1. นางอัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย
2. นางกาญจนี กุลสุรกิจ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี (เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน (เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ส อบบัญ ชีบริ ษทั สํา นัก งาน อีว าย จํา กัด
1. นางสาวรสพร เดชอาคม
หุน้ ส่วน (เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)
2. นายกิตชิ ยั จงจิตร์
ผูจ้ ดั การ (เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)
ที% ปรึก ษากฎหมายบริ ษทั วัน ลอว์ ออฟฟิ ศ จํา กัด
1. นางสาวสุกญ
ั ญา สิงห์เมธากุล
2. นางสาวยลพรรณ สีตะระโส
3. นางสาวอารียา อนันต์วรรักษ์ (เข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์)
พิ ธ ีก รแนะนํา ขัน< ตอนการประชุม และการแสดงความคิ ด เห็น
บริษัทได้ม อบหมายให้ บริษัท โอเจ อิน เตอร์เ นชันแนล จํา กัด ซึงเป็ น ผู้ใ ห้บ ริการระบบการประชุม ผ่า นสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเป็ นหน่ วยงานอิสระทําหน้ าทีตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวม และตรวจนับผลการ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง5 นี5 กรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ตามช่องทางที
ได้ระบุไว้ในคูม่ อื วิธกี ารใช้งานระบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทีผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทางอีเมล์
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ผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านเว็บลิงค์ (Weblink) ทีบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด จัดส่งให้
ตาม E-mail ทีท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รบั มอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบั บริษัท เข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูล ชือผู้ใ ช้
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามวิธกี ารทีบริษทั กําหนด และทําการลงทะเบียน โดยกดทีปุ่ม “ลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุม” ซึงขัน5 ตอนนี5จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ทําการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อย จํานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ จะถูกนับเป็ น
องค์ประชุม
การประชุมในวันนี5ดาํ เนินการประชุมเรียงตามวาระทีแจ้งไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม และจะชีแ5 จงต่อทีประชุมใน
แต่ระวาระ
สําหรับสิทธิในการแสดงความคิดเห็น บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ อื หุน้
สามารถทําได้ 2 ช่องทาง
 ช่องทางที 1 กดปุ่ม “Participants” จากนัน5 ให้กดปุ่ม “Raise Hand” จะมีสญ
ั ลักษณ์รปู มือปรากฏข้างชือ
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม และทางเจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมโครโฟนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เพือเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเมือสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพือเป็ นการเอามือลง
 ช่องทางที 2 พิมพ์ขอ้ ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) ครับ โดยกดทีปุ่ม “Chat” ให้พมิ พ์ขอ้ ความ
และเมือพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพือส่งข้อความ และจากนัน5 เจ้าหน้าทีจะเป็ นผูอ้ า่ นคําถามของผูถ้ อื หุน้
หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเกียวกับบริษทั ทีไม่ได้อยูใ่ นวาระ เจ้าหน้าทีจะอ่านข้อซักถามและ
ข้อคิดเห็นนัน5 ในวาระอืน ๆ ซึงจะเป็ นช่วงท้ายของการประชุม
การนับคะแนน และการออกเสีย งลงคะแนนในที% ประชุม
วิธกี ารลงคะแนนเป็ นระบบ E-Voting นับคะแนนด้วยการลงคะแนนเสียงแบบ z หุน้ เป็ น z เสียง (1 Share : 1
Vote) เมือสิน5 สุดการรายงานในแต่ละวาระแล้ว จะเปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี
มออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน5 ๆ โดยผูถ้ อื หุน้ จะ
มีเวลาออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็ นเวลา 60 วินาที ซึงผูถ้ อื หุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนน "เห็น ด้ว ย" "ไม่เห็น
ด้ว ย" หรือ "งดออกเสีย ง" ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนน "ไม่เ ห็น ด้ว ย"
และ/หรือ "งดออกเสีย ง" เท่านัน5 จากนัน5 จะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทัง5 หมดทีเข้าร่วมประชุม ส่วน
ทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนัน5 ๆ
กรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็ น “เห็น ด้ว ย” โดยอัตโนมัติ
เมือการนับคะแนนเสียงในวาระนัน5 ๆ เสร็จสิน5 ระบบจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนต่อทีประชุม หากการ
นับคะแนนจากทีประชุมเสร็จสิน5 แล้ว ระบบจะทําการปิ ดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน5 ๆ
สําหรับวาระที 5 พิจารณาเลือกตัง5 กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ จะพิจารณาลงมติแต่งตัง5
กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ครัง5 ละ 1 ท่าน ทัง5 นี5เพือให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดี
ทัง5 นี5 จํานวนผูถ้ อื หุน้ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนืองด้วยอาจมีผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
บางท่านเข้ามาเพิมเติมหรือออกจากทีประชุม
จากนัน5 พิธกี รได้รายงานว่าบริษทั มีผถู้ อื หุน้ ทัง5 สิน5 6,264 ราย จํานวนหุน้ ทัง5 สิน5 300,000,000 หุน้ เป็ นผูเ้ ข้าร่วม
การประชุมทีมาด้วยตนเอง จํานวน 19 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทัง5 หมด 24,981,926 หุน้ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุม
โดยการมอบฉันทะทัง5 หมด จํานวน 466 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทัง5 สิน5 227,058,107 หุน้ รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะทีเข้าร่วมทัง5 หมด 485 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทัง5 หมด 252,039,933 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.0133 ครบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษทั
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พิธกี ร ได้เรียนเชิญ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ซึงทําหน้าทีประธานในทีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ อื
หุน้ และเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ ทีให้เกียรติสละเวลามาร่วมในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทั โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุม และก่อน
เข้าสูว่ าระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต่อทีประชุมดังนี5
ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้บริษทั ต้องประชุมเป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา บริษทั ได้มุ่งมันดําเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสยั ทัศน์ทจะสร้
ี าง
ให้ ทีควิ เอ็ม เป็ นผู้นําในธุรกิจนายหน้ าประกันภัยและเป็ นดิจิทลั อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ อันดับหนึงในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ บริษทั นําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสนับสนุ นช่องการขาย การบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วลํ5าสมัย รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีมาประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพือออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ถึงแม้จะมีการระบาด
ของ Covid-19 ก็ตาม
บริษทั ประสบความสําเร็จอย่างมากด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลต่าง ๆ ทีบริษทั มีอยู่ ทําให้บริษทั ปรับตัวและออก
ผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของลูกค้า เช่น ประกันโควิด-19 ซึงได้ผลตอบรับเป็ นอย่างดี และจากการระบาดของโควิด
ทีผ่านมา ทําให้ประชาชนทัวไปหันมาสนใจการทําประกันสุขภาพมากขึน5 บริษทั จึงคิดค้นและดําเนินการออกผลิตภัณฑ์
เกียวกับ สุข ภาพรองรับ ความต้องการของลูกค้าได้อย่า งทัน ท่ว งที ส่งผลให้ผลประกอบการออกมาดีม ากและสูงเป็ น
ประวัตกิ ารณ์ตงั 5 แต่บริษทั เริมดําเนินการ
ไม่เพียงบริษทั จะมุ่งเน้นการเติบโตและทํากําไรเท่านัน5 บริษทั เห็นความสําคัญของการจัดการเพือความยังยืน
เช่นกัน ภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีมีความมุ่งมันในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนือง พัฒนาองค์กรด้านทรัพยากรมนุ ษย์ให้มศี กั ยภาพ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
บริษทั ส่งเสริมพนักงานให้มกี ารคิดค้นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้ าหมายและทิศทางขององค์กร เพือรองรับ
การการขยายและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและบริษทั ในอนาคต รวมถึงยึดมันในการดําเนินธุรกิจตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีดีและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม บริษทั ระบุประเด็นสําคัญและ
ดําเนินโครงการตามเป้ าหมายสากลขององค์การสหประชาชาติเพือสังคมและสิงแวดล้อม ดังนี5
1) จริ ย ธรรมในการดํา เนิ น ธุร กิ จ
ตรงกับเป้ าหมายลําดับที 8 อาชีพและเศรษฐกิจทีดี เพือส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่อเนือง
ครอบคลุม และยังยืน ส่งเสริมศักยภาพการทําให้เกิดอาชีพ การจ้างงานอย่างถ้วนหน้า เป็ นธรรม และงานทีมีคุณค่า
สําหรับทุกคน
2) การปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายและข้อ บังคับ
ตรงกับเป้ าหมายลําดับที 17 การร่วมมือพัฒนาอย่างยังยืน โดยเสริมสร้างวิธกี ารปฏิบตั ใิ ห้เข้มแข็งและสร้าง
พลังความร่วมมือนานาชาติเพือการพัฒนาอย่า งยังยืน ซึงถือเป็ นประเด็นสาระสําคัญ ของธุร กิจโดยบริษัทจักต้อง
ดําเนินงานตามกฎหมาย และข้อบังคับอย่างเคร่งครัดทัง5 กฎหมายไทย และกฎหมายสากล มิเช่นนัน5 บริษทั อาจถูกสังให้
ระงับการดําเนินงานหรือถอนใบอนุ ญาตฯได้ รวมถึงปฎิบตั ติ ่อคู่คา้ และคู่แข่งอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค ไม่มกี ารกีด
กันทางการค้า การเข้าถึงตลาด หรือการกระทําใด ๆ ทีขัดต่อการทําธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
3) การดูแ ลพนัก งาน
ตรงกับเป้ าหมายลําดับที 3 สุขภาพ ทีดี และเป้ าหมายลําดับที 8 อาชีพและเศรษฐกิจทีดี เพือทําให้แน่ ใจถึง
การจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็ นธรรม งานทีมีคุณค่าสําหรับทุกคน การมีสุขภาวะในการดํารงชีพและส่งเสริมความ
เป็ นอยูท่ ดีี ในทุกช่วงอายุ และเป้ าหมายลําดับที 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ เพือบรรลุถงึ ความเท่าเทียมกันทางเพศ
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และส่งเสริมพลังของสตรีและเด็กหญิงทุกคน เพราะบริษทั เชือว่าการทีพนักงานทํางานอย่างมีความสุขจะสามารถสร้าง
คุณประโยชน์และผลตอบแทน ต่าง ๆ ให้กบั บริษทั อย่างมากมาย ซึงส่งผลดีทงั 5 กับบริษทั เองและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
4) การพัฒ นาศัก ยภาพและโอกาสในการเติ บโตของบุค ลากร
ตรงกับเป้ าหมายลําดับที 8 อาชีพและเศรษฐกิจทีดี เพือส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่อเนือง
ครอบคลุม และยังยืน ส่งเสริมศักยภาพการทําให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็ นธรรม และงานทีมี
คุณค่าสําหรับทุกคน
5) การจัด การทรัพยากรอย่า งมีประสิ ทธิ ภาพ
ตรงกับเป้ าหมายลําดับที 12 การใช้ทรัพยากรอย่างยังยืนและรับผิดชอบเพือทําให้แน่ ใจว่ามีการบริโภคและ
รูปแบบการผลิตทียังยืน และเป้ าหมายลําดับที 13 การปฏิบตั กิ ารเกียวกับสภาพภูมอิ ากาศ ซึงต้องดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพือต่อสู้กบั การเปลียนแปลงรวมถึงการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชันมาโดยตลอดและมีการทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นประจําทุกปี
บริษทั ได้แต่งตัง5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล รวมถึงแต่งตัง5 คณะทํางานความยังยืน
องค์กรเป็ นหน่ วยงานดําเนินโครงการด้านการพัฒนาอย่างยังยืนโดย คุณสมพร อําไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารบัญชี
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นประธานคณะทํางาน และรายงานกิจกรรมด้านความยังยืนทุกปี ต่อคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
ในปี ทผ่ี านมา ระบบออนไลน์ของบริษทั ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า บริษทั สามารถดําเนินธุรกิจของบริษทั ไม่สะดุด
โดยบริษทั มียอดการขายประกันออนไลน์ความคุม้ ครองโควิด-19 กว่า 1 ล้านกรมธรรม์
และในปี 2564 บริษัท
ยังคงมองหาการลงทุนในกิจการของบริษทั ทีมีคุณภาพ ศักยภาพและสามารถเสริมความแข็งแกร่งรวมทัง5 การเติบโต
อย่างยังยืนให้กบั บริษทั โดยบริษทั จะพิจารณาอย่างรอบคอบในด้านของมูลค่าการเข้าลงทุน และความสอดคล้องใน
การทําธุรกิจกับบริษทั รวมถึงเป้ าหมายด้านผลการดําเนินงานอย่างต่อเนืองเพือให้เกิดประโยชน์กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียมาก
ทีสุดโดยมีเทคโนโลยีเป็ นแรงขับเคลือนทีสําคัญ”
ต่อจากนัน5 ประธานฯ ได้กล่าวเริมดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม ดังต่อไปนี5
วาระที% 1 พิ จ ารณารับรองรายงานการประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง< ที% 1/2563
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2563 เมือวันที 24 ธันวาคม
2563 โดยรายละเอียดได้นําส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง5 นี5แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุม หน้าที 9-30 จึงเห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 รับรองรายงานการประชุม
พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงในวาระนี5ไม่มผี ถู้ อื
หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิมเติม พิธกี รจึงดําเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง ดังนี5
เห็น ด้ว ย
ไม่เห็น ด้ว ย
บัต รเสีย
รวม
งดออกเสีย ง

254,469,933 เสีย ง
254,469,933 เสีย ง
-

คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
ไม่น ับเป็ น ฐานเสีย ง
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หมายเหตุ : ในวาระนี5มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่ว มประชุมเพิม 7 ราย คิดเป็ น จํานวนหุ้น 2,430,000 หุ้น รวมมีผู้เข้า ร่วมประชุม
ทัง5 หมด 492 ราย รวมจํานวนหุน้ ทัง5 หมดในวาระนี5 254,469,933 หุน้
มติ ที%ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2563 ซึงประชุมเมือวันที 24 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที% 2 พิ จ ารณารับทราบผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร (CEO) เป็ น
ผูร้ ายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 ของบริษทั ฯ ให้ทประชุ
ี มทราบ
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร (CEO) กล่าวสวัสดีผู้ถอื หุ้นทุกท่าน และ
ขอบคุณทีให้เกียรติ และสละเวลามาร่วมการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ในครัง5 นี5 โดยสรุปรายงานผลการดําเนินงานและ
การเปลียนแปลงของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี านมาดังนี5
ในปี 2563 บริษัทตัง5 เป้ าเบี5ยประกันไว้ที 15,000 ล้านบาท และทําได้ 15,020 ล้านบาท คิดเป็ นรายได้รวม
ทัง5 สิน5 3,136 ล้านบาท เพิมขึน5 352.2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.7 และมีกาํ ไรสุทธิเป็ นเงิน 702 ล้านบาท เพิมขึน5 194.7
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 38.4 ซึงความสําเร็จดังกล่าวนี5เกิดจากคําแนะนําของคณะกรรมการบริษทั การวางแผนกลยุทธ์การ
ดําเนินงานของผูบ้ ริหาร การนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ และทีสําคัญคือ ความร่วมแรงร่วมใจใน
การทํางานของพนักงานทุกคนในบริษทั ซึงทําให้บริษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายในด้านผลการดําเนินงานอย่างสมําเสมอ
และต่อเนืองมาโดยตลอด
การพัฒนาทีสําคัญในปี 2563 ทีผ่านมา บริษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั
ชันเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว และตามกรอบระยะเวลา 18 เดือนหลังจาการประกาศเจตนารมณ์ ขณะนี5บริษทั อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการตามข้อตกลงการเข้าร่วมเครือข่ายเพือรับการประเมินจากหน่วยงานทีเกียวข้องต่อไป
ประการถัดไป บริษัทได้เ ข้า ลงทุน ในกิจ การ บริษัท ทีโ อ 2020 จํากัด เพือลงทุน และร่วมทุน ดํา เนิน กิจ การด้านการ
ประกันภัยและสนับสนุ นเทคโนโลยีททัี นสมัยด้านการประกันภัยกับคู่ค้าในประเทศกัมพูชาและลาว และในต้นปี 2563
บริษัทร่วมกับกรุงเทพประกันภัยเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ประกันโควิด-19 ซึงได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี อีกทัง5 การเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ อาทิ แคมเปญ “มากกว่าคําว่ารัก” ซึงลูกค้าสามารถส่งประกันความคุม้ ครองต่าง ๆ ให้กบั คน
ทีตนรักได้ดว้ ยตัวเองแทนคําว่ารัก รวมถึง การเปิ ดตัวบริการใหม่ TQM 24 Smart Services ซึงลูกค้าสามารถเลือก ซื5อ
จ่าย รับกรมธรรม์ ได้เองเพือตอบสนองไลฟ์ สไตล์ใหม่ในยุด New Normal การเปิ ดบริการขายผ่านช่องทางตูบ้ ุญเติมโดย
ความร่วมมือกับ FSMART เพืออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื5อประกันผ่านจุดบริการของบุญเติมกว่า 130,000
จุด ทัวประเทศ และการเปิ ดตัว “ประกัน 3X” มอบความคุ้มครองพร้อมบริการพิเศษคอยดูแลจากพันธมิตร ด้วยทีม
ตรวจสอบอุบตั เิ หตุบริการถึงจุดเกิดเหตุทกุ รณี
พิธกี ร ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า วาระที 2 นี5 เป็ นวาระทีแจ้งเพือทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ต่อจากนัน5 พิธกี รได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงในวาระนี5ไม่
มีผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิมเติม
มติ ที%ประชุม รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
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วาระที% 3 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ งบการเงิ น ประจํา ปี 2563 สิ< น สุด วัน ที% 31 ธัน วาคม 2563 และรับ ทราบรายงานของผู้ส อบ
บัญ ชี
ประธานฯ เสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินสําหรับปี สิ5นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยในวาระนี5
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสมพร อําไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
(CFO) เป็ นผูร้ ายงานงบการเงินให้ทประชุ
ี มทราบ
คุณสมพร อําไพสุทธิพงษ์ กรรมการ และประธานบริหารบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (CFO) รายงานต่อที
ประชุม เกียวกับงบการเงินสําหรับปี สน5ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยมี
รายละเอียดในรายงานประจําปี 2563 ซึงพอสรุปรวมรายการดังนี5
(ล้านบาท)
รายการ

งบการเงิ น รวม
31 ธัน วาคม 2563

สินทรัพย์รวม
หนี5สนิ รวม
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

4,953.9
2,554.3
3,136.1
702.0
2.34

เมือเทียบกับผลประกอบการของปี ทแล้
ี ว อัตราส่วนทุกรายการบริษทั สามารถทําได้ตามเป้ าหมายทีบริษทั ตัง5 ไว้
พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงในวาระนี5ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิมเติม พิธกี รจึงดําเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี5
เห็น ด้ว ย
ไม่เห็น ด้ว ย
บัต รเสีย
รวม
งดออกเสีย ง

254,469,933 เสีย ง
254,469,933 เสีย ง
-

คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
ไม่น ับเป็ น ฐานเสีย ง
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มติ ที%ประชุม อนุ มตั งิ บการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน5ิ สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที% 4 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ จ ดั สรรกํา ไรประจํา ปี 2563 และการจ่า ยเงิ น ปัน ผล
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าการจ่ายเงินปั นผลประจําปี โดยจ่ายจากกําไรสะสมของปี 2563 ตัง5 แต่วนั ที 1
มกราคม 2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.15 บาท จํานวน
300 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงินทัง5 สิน5 345 ล้านบาท (สามร้อยสีสิบห้าล้านบาท) โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีมี
สิทธิรบั เงินปั นผลในวันที 10 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 14 พฤษภาคม 2564 ซึงการจ่ายเงินปั นผล
ในครัง5 นี5 เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลของบริษทั ซึงบริษทั ได้ตงั 5 สํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
ตารางเปรียบเทียบอัต ราการจ่า ยเงิ น ปัน ผลในปี ที%ผา่ นมา ดังนี<
รายละเอีย ดการจ่ายเงิน ปั น ผล
กําไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )
รวมเงิน ปั น ผลจ่ายต่อ หุ้น (บาท/หุ้น )
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
วันที.จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
วันที.จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
วันที.จ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลจากผลการดําเนินงานและกําไรสะสมปี 2563 (บาท/หุน้ )

วันที.จ่ายเงินปันผล
รวมเป็ นเงิน ปั น ผลจ่ายทั)งสิน) (บาท)
อัต ราส่วนการจ่ายเงิน ปั น ผลเทียบกับ กําไรสุท ธิ (%)

2563 (ปี ทีเสนอ)
625,669,423
300,000,000
2.15
1.00
8 กันยายน 2563
1.15
14 พฤษภาคม 2564
645,000,000
103.09

2562
542,544,004
300,000,000
1.75
0.65
12 กันยายน 2562
1.10
14 พฤษภาคม 2563
525,000,000
96.77

2561
423,182,780
300,000,000
1.71
0.45
4 พฤษภาคม 2561
0.51
30 สิงหาคม 2561
0.45
21 พฤศจิกายน 2561
0.30
10 พฤษภาคม 2562
407,250,000
96.24

พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงในวาระนี5ไม่มผี ถู้ อื
หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิมเติม พิธกี รจึงดําเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี5
เห็น ด้ว ย
ไม่เห็น ด้ว ย
บัต รเสีย
รวม
งดออกเสีย ง

254,489,233 เสีย ง
254,489,233 เสีย ง
-

คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
ไม่น ับเป็ น ฐานเสีย ง

หมายเหตุ : ในวาระนี5มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม 1 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 19,300 หุน้ รวมมีผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง5 หมด
493 ราย รวมจํานวนหุน้ ทัง5 หมดในวาระนี5 254,489,233 หุน้
มติ ที%ประชุม อนุมตั จิ ดั สรรกําไรประจําปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที% 5 พิ จ ารณาเลือ กตัง< กรรมการแทนกรรมการที% อ อกจากตํา แหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า สําหรับวาระนี5ผมขอเรียนเชิญ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานกรรมการบริหาร
เป็ นผูร้ ายงานต่อผูถ้ อื หุน้
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่าในปี น5ีมกี รรมการทีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ มีดงั นี5
1. ดร.อัญชลิน พรรณนิภา
ประธานกรรมการ
2. นายมารุต สิมะเสถียร
กรรมการอิสระ
3. นายอําพน อ้นเอียม
กรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง5 เป็ นกรรมการล่วงหน้า ผ่าน
ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง5 แต่วนั ที 1 – 31 ธันวาคม 2564
เมือครบกําหนดแล้วปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอรายชือบุคคลใดเข้ามารับการพิจารณาเลือกตัง5 เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการ ซึงไม่รวมกรรมการทีมีสว่ นได้เสียได้พจิ ารณากลันกรองอย่างรอบคอบแล้วถึงความเหมาะสมทีจะ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อการดําเนินงานของบริษทั ตลอดจนได้พจิ ารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชียวชาญของ
กรรมการทีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระแล้วเห็นว่าเป็ นผูท้ มีี ความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ ที
จําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริษทั โดยให้ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (2) นายมารุต สิมะเสถียร (3) นายอําพน อ้นเอียม
กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง ทัง5 นี5 ได้แนบรายละเอียดประวัตทิ งั 5 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 32
– 34
ซึงกรรมการทัง5 3 ท่าน ทีได้รบั การเสนอชือในครัง5 นี5 ได้ผา่ นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง5 กรรมการแทนกรรมการทีออก
จากตําแหน่ งตามวาระโดยเสนอชือกรรมการทีครบวาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการและดํารง
ตําแหน่ งเดิมอีกวาระหนึง ได้แก่ (1) ดร.อัญชลิน พรรณนิภา (2) นายมารุต สิมะเสถียร (3) นายอําพน อ้นเอียม เป็ น
กรรมการบริษทั ซึงกรรมการบริษทั มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
เพือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทีดี พิธกี รได้เรียนเชิญกรรมการทัง5 สามท่านออกจากการประชุมในวาระนี5
ชัวคราว คือ ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ได้เดินออกจากห้องประชุม และเรียนเชิญนายมารุต สิมะเสถียรและนายอําพน อ้น
เอียม ออกจากหน้าจอการประชุมเป็ นการชัวคราว
พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงในวาระนี5ไม่มผี ถู้ อื
หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิมเติม จึงแจ้งต่อทีประชุมว่า มติในวาระนี5จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยการพิจารณาเลือกตัง5 กรรมการแทนกรรมการที
ออกจากตําแหน่งตามวาระบริษทั จะพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นรายบุคคล ซึงพิธกี รแจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี5
1. ดร.อัญ ชลิ น พรรณนิ ภา
เห็น ด้ว ย
ไม่เห็น ด้ว ย
บัต รเสีย
รวม
งดออกเสีย ง

253,688,033 เสีย ง
801,200* เสีย ง
254,489,233 เสีย ง
-

คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 99.6852
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0.3148
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
ไม่น ับเป็ น ฐานเสีย ง
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หมายเหตุ : *เพิมเติมจํานวนเสียง "ไม่เห็นด้วย" ซึงได้ตรวจสอบหลังจากการประชุมร่วมกับผูใ้ ห้บริการระบบ
การลงคะแนน อย่างไรก็ตามไม่มนี ยั สําคัญต่อการลงมติวาระนี5
2. นายมารุต สิ ม ะเสถีย ร
เห็น ด้ว ย
ไม่เห็น ด้ว ย
บัต รเสีย
รวม
งดออกเสีย ง

254,489,233 เสีย ง
254,489,233 เสีย ง
-

คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
ไม่น ับเป็ น ฐานเสีย ง

3. นายอํา พน อ้น เอี%ย ม
เห็น ด้ว ย
253,688,033 เสีย ง
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 99.6852
ไม่เห็น ด้ว ย
801,200* เสีย ง
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0.3148
บัต รเสีย
รวม
254,489,233 เสีย ง
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
งดออกเสีย ง
ไม่น ับเป็ น ฐานเสีย ง
หมายเหตุ : *เพิมเติมจํานวนเสียง "ไม่เห็นด้วย" ซึงได้ตรวจสอบหลังจากการประชุมร่วมกับผูใ้ ห้บริการระบบ
การลงคะแนน อย่างไรก็ตามไม่มนี ยั สําคัญต่อการลงมติวาระนี5
มติ ที%ป ระชุม อนุ มตั เิ ลือกตัง5 กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ ตามรายชือทีนําเสนอต่อทีประชุมจํานวน 3 ท่าน กลับ
เข้าเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงดังนี5
1. ดร.อัญ ชลิ น พรรณนิ ภา
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. นายมารุต สิ ม ะเสถีย ร
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นายอํา พน อ้น เอี%ย ม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จากนัน5 พิธกี ร จึงเชิญกรรมการทัง5 3 ท่าน กลับเข้าสูห่ อ้ งประชุม
วาระที% 6 พิ จ ารณากํา หนดค่า ตอบแทนของกรรมการ ประจํา ปี 2564
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พจิ ารณาโดย
คํานึงถึงกลยุทธ์และเป้ าหมายระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตและบทบาทของความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน ทัง5 นี5 อยู่ในลักษณะที
เปรียบเทียบได้กบั ระดับทีปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 ซึงเป็ นจํานวนเงินเท่ากับ
ปี 2563 รายละเอียดดังนี5
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ค่า ตอบแทนการประชุม คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั (BOD)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี%ย ง (RISK)
- ประธานกรรมการบริหารความเสียง
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน (NRC)
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
คณะกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การและบรรษัทภิ บ าล (CG) 1/
- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร (EC)
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการ

เบี<ย ประชุม / ครัง< (บาท)
ปี 2563
ปี 2564
50,000
30,000

50,000
30,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

-

30,000
20,000

- ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่ม ี - ไม่ม ี -

หมายเหตุ : 1/คณะกรรมการกํากับดูลกิจการและบรรษัทภิบาลได้รบั การแต่งตัง5 จากมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษทั ครัง5 ที 5/2563 ทีประชุมเมือวันที 11
พฤศจิกายน 2563

ค่า ตอบแทนอื%น ๆ

ปี 2563
ปี 2564
• ประกันสุขภาพค่าเบีย5 ประกันวงเงินไม่เกิน
• ประกันสุขภาพค่าเบีย5 ประกันวงเงินไม่เกิน
70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน
คณะกรรมการบริษทั
70,000 บาท
70,000 บาท
(BOD)
• ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors • ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors
and Officers Liability Insurance) โดยบริษทั
and Officers Liability Insurance) โดยบริษทั เป็ น
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่าย

พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงในวาระนี5ไม่มผี ูถ้ อื หุน้
ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิมเติม พิธกี รจึงดําเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี5
เห็น ด้ว ย
ไม่เห็น ด้ว ย
บัต รเสีย
รวม
งดออกเสีย ง

254,489,233 เสีย ง
254,489,233 เสีย ง
-

คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
ไม่น ับเป็ น ฐานเสีย ง
15
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มติ ที% ป ระชุม อนุ มตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที% 7 พิ จ ารณาแต่งตัง< ผู้ส อบบัญ ชีแ ละกํา หนดค่า ตอบแทนการสอบบัญ ชีประจํา ปี 2564
ในวาระนี5 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานการ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564 ของบริษทั ให้ทประชุ
ี มทราบ
คุณมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี KPMG Phoomchai Audit Ltd. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ประจําปี ‡ˆ‰Š ซึงเป็ นการเปลียนผูส้ อบบัญชี เนืองจากเมือได้พจิ ารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่า
สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนอืนในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG Phoomchai Audit Ltd. มีค่าสอบบัญชีทเหมาะสม
ี
มีประสบการณ์ และความเชียวชาญ และยังเป็ นผู้สอบบัญ ชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ คณะกรรมการ
บริษทั จึงเห็นควรให้เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยผูส้ อบบัญชีมรี ายนามดังต่อไปนี5
ลําดับ
รายชือผูส้ อบบัญชี
1 คุณโชคชัย งามวุฒกิ ลุ
2 คุณอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
3 คุณบุญญฤทธิ H ถนอมเจริญ

เลขทีผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จํานวนปี ทสอบบั
ี
ญชีให้บริษทั
9728
ไม่ม ี
6105
ไม่ม ี
7900
ไม่ม ี

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ได้รบั อนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย และแสดงความเห็นเกียวกับ
งบการเงินประจําปี ของบริษทั และบริษทั ย่อย หากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ บริษทั เค
พีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตรายอืนจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี
จํากัด เพือทําหน้าทีแทนได้ และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สําหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั และบริษทั ย่อย สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน5ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาส
ให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนี5
รายการ

ปี 2564 (ปี ที% เสนอ)

ปี 2563

บริษทั ผูส้ อบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (บาท)
- บริษทั
- บริษทั ย่อย
รวม

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด

บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

1,050,000
3,670,000
4,720,000

1,050,000
4,800,000
5,850,000

อัต ราค่าตอบแทน
เมื%อ เที ย บกับปี ก่อ น (เพิม/(ลด))
จํานวนเงิน (บาท)
%
0.00
(1,130,000)
(1,130,000)

0.00%
- 23.54%
- 19.32%

ค่าบริการอืน*
ตามทีจ่ายจริง
100,570
หมายเหตุ : *ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอืน (Non Audit fee) ซึงเป็ นค่าบริการตรวจสอบการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
ค่าบริการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอืน ๆ ของผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 100,570 บาท (หนึงแสนห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั และบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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จากนัน5 พิธกี ร ได้แจ้งเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึงในวาระนี5ไม่มผี ู้
ถือหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะซักถามเพิมเติม พิธกี รจึงดําเนินการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง เป็ นดังนี5
เห็น ด้ว ย
ไม่เห็น ด้ว ย
บัต รเสีย
รวม
งดออกเสีย ง

254,489,233 เสีย ง
254,489,233 เสีย ง
-

คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100.0000
ไม่น ับเป็ น ฐานเสีย ง

มติ ที% ป ระชุม อนุ มตั ิการแต่งตัง5 ผูส้ อบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อยและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที% 8 พิ จ ารณาเรื%อ งอื%น ๆ
ในวาระนี5 พิธกี ร ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามายังบริษทั เพิมเติม จึงขอ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะในทีประชุม เสนอแนะความคิดเห็น เพือเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ซึงในวาระ
นี5ไม่มผี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ มีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม พิธกี รจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีให้ความไว้วางใจร่วมเป็ นเจ้าของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) อีกทัง5 ยังสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ในวันนี5 และในครัง5 ต่อไปบริษทั
หวังว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้ เป็ นอย่างดีเช่นเคย
ปิ ดการประชุม 15.02 น.

ลงชือ .............................................. ประธานกรรมการ
(นายอัญชลิน พรรณนิภา)
ประธานทีประชุม

ลงชือ ............................................. เลขานุการบริษทั
(นางสาวสุพชิ ญา เทพพิทกั ษ์)
เลขานุการทีประชุม
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คําประกาศคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล สําหรับการประชุม วิ ส ามัญผูถ้ ือ หุ้น ครัง< ที% 1/2564
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ให้ความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี5ให้ท่าน
ทราบเพือเป็ นการปฏิบตั ติ าม พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้อ มูล ส่ว นบุค คลที% ม ีก ารเก็บรวบรวม
บริษทั มีความจําเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชือ นามสกุล ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ภาพถ่าย เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน เลขทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ ข้อมูลเกียวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชม
การประชุมทางออนไลน์)
บริษทั จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี5 เพือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทมีี การมอบอํานาจบริษัทจําเป็ นต้องขอสําเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึงอาจมีขอ้ มูลศาสนาอันเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความ
อ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษทั ไม่มคี วามประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิ ดทึบข้อมูลส่วนนัน5 ได้
2. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ว นบุค คล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดําเนินการเท่าทีจําเป็ นตามวัตถุประสงค์ทระบุ
ี ไว้โดยแจ้งชัด ทัง5 นี5 บริษทั อาจ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รบั มาจากแหล่งอืน ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีทมีี
ความจําเป็ นด้วยวิธกี ารตามทีกฎหมายกําหนด
3. วัต ถุประสงค์ใ นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุค คล
บริษทั เก็บรวบรวมใช้และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 รวมถึงจัดให้ม ี
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 ตามทีกฎหมายกําหนด ทัง5 นี5บริษทั จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผูท้ ท่ี านกล่าว
อ้างถึง ตามทีพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อํานาจในการเก็รวบรวมได้โดยไม่ได้รบั ความยินยอม เพือประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอืน หรือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของบริษทั
4. ระยะเวลาในการจัด เก็บข้อ มูล ส่ว นบุค คล
บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจําเป็ นเพือวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึง
ได้ระบุไว้ในคําประกาศฉบับนี5ในกรณีทไม่
ี สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาทีอาจ
คาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัวไปสูงสุด 10 ปี )
5. สิ ท ธิ ข องท่านในฐานะเจ้าของข้อ มูล ส่ว นบุค คล
ในฐานะทีเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสทิ ธิตามทีกําหนดไว้โดยพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ
ซึงอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในกาขอให้
ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธกี ารทีกฎหมายกําหนด สิทธิ
ร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตน
6. การเปิ ดเผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลกับ บุค คลอื%น หรือ หน่ ว ยงานอื%น
บริษทั อาจมีความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล หรือหน่ วยงานราชการ ซึงทํางานร่วมกับบริษทั เพือดําเนิน
ตามวัตถุ ประสงค์ทได้
ี แจ้งในคําประกาศฉบับนี5เท่าทีจําเป็ น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่ วยงานกํากับดูแล หน่ วยงานภาครัฐหรือตามคําสัง
เจ้าหน้าทีผูม้ อี ํานาจ
7. วิ ธ ี ก ารติ ด ต่อ
ในกรณีทมีี ขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่ อตามช่องทางดังต่อไปนี5 :
บริ ษทั ที คิ ว เอ็ม คอร์ปอเรชัน% จํากัด (มหาชน): 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 อีเมล: cs@tqm.co.th
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คํา นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษทั
กรรมการอิสระ จะต้องไม่มธี ุรกิจหรือการงานทีเกียวข้องกับธนาคารพาณิชย์อนั อาจมีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจ
โดยอิสระของตน และต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิมเติม ดังนี5
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทัง5 หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจครบคุมของบริษทั ทัง5 นี5ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เกี
ี ยวข้อง
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยในระดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือ
ของผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืน
คําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทัง5 นี5 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ี
สระเคยเป็ นข้าราชการหรือ
ทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั ฯ
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทัง5 คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง5 ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ มีี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทํา เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ5าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี5สนิ รวมถึงพฤติการณ์อนทํ
ื านอง
เดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี5ทต้ี องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตัง5 แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์
ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง5 แต่ 20 ล้านบาทขึน5 ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทัง5 นี5 การคํานวณภาระหนี5
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี5ดงั กล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี5ทเกิ
ี ดขึน5 ในระหว่าง 1 ปี กอ่ นวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบ
บัญชีของ บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
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6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นทีมีนัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน5 ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันทียืนคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน
7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตัง5 ขึน5 เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง
เป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ป ระกอบกิจการทีมีสภาพอย่า งเดีย วกันและเป็ นการแข่งขัน ทีมีนัย กับ กิจ การของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีมีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาที
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทัง5 หมดของบริษทั อืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง5 กรรมการอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง5 กรรมการบริษทั โดย
กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สงู สุดไม่เกิน 9 ปี
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ประวัติ ก รรมการอิ ส ระ (ผู้ร บั มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้น )
(ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2564)

ชื%อ
อายุ
สัญชาติ
ที% อ ยู่

นายมารุต สิมะเสถียร
72 ปี
ไทย
172 ซอย พิบลู วัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
ตําแหน่ งปัจ จุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกํากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
วัน ที%ได้ร บั การแต่งตัง< เป็ น กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
22 กุมภาพันธ์ 2561
สัด ส่ว นการถือ หุ้น บริ ษทั
ไม่ม ี
จํานวนปี ที% เป็ น กรรมการ
3 ปี
คุณ วุติ ท างการศึก ษา
1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หล กั สูต รการอบรม
1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที 38 (2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที 17/2004 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ) พ.ศ. 2545 จัดโดยวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (2545)
4. การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที11
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อืน/กิจการอืน
 2564 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เอ็น .ดี.เอส.34 จํากัด
 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยเนชันแนล โปรดัคท์ จํากัด
 2546 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็น แอล ดี เวลลอปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
 2532 - ปั จจุบนั
กรรมการ+คู่สมรสเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิง5 จํากัด
กิจการทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจบริษทั ฯ
 ไม่ม ี
ประวัติ ก ารกระทําผิ ด ทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี
ไม่ม ีส ่ว นได้เสีย พิ เศษที% แ ตกต่างจากกรรมการคนอื%น ๆ ในทุก วาระที% เสนอในการประชุม สามัญผูถ้ ือ หุ้น ครัง< นี<
ล กั ษณะความสัม พัน ธ์ ที% อ าจก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์
 ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั /บริษทั ย่อย
 ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา
 ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย

 ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
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ข้อ บังคับ บริ ษทั เฉพาะส่ว นที% เกี%ย วข้อ งกับการประชุม ผู้ถือ หุ้น
การประชุม ผู้ถือ หุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับแต่วนั สิน5 สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้น คนหนึ งหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้ อยกว่ าร้อยละสิบ (10) ของจํา นวนหุ้น ทีจําหน่ า ยได้
ทัง5 หมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี5 คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีสิบห้าวัน (45) วันนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือนัน5 จากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ในกรณีทคณะกรรมการไม่
ี
จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง5 หลายซึงเข้าชือ
กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืนๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบังคับไว้นนั 5 จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีสิบห้า (45) วันนับ
แต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี5ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีครัง5 ใดจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง
มาร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตามทีกํา หนดไว้ใ นข้อ บัง คับ ฉบับ นี5 ผู้ถือ หุ้น ตามวรรคสีต้อ งร่ ว มกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง5 นัน5 แก่บริษทั
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที วันเวลา ระเบียนวาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนมุติ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง5 ความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง5 นี5ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์กอ่ นวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทัง5 นี5 สถานทีทีจะใช้เ ป็ นทีประชุ ม จะอยู่ใ นจัง หวัด อัน เป็ นทีตัง5 สํา นั กงานใหญ่ ข องบริษัท หรือทีอืนใดตามที
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25)
คนหรือไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง5 หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทัง5 หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในวรรคหนึง หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้
ร้องขอ ให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน5 มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่และในกรณีน5ใี ห้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง5 หลังนี5
ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทประธานกรรมการไม่
ี
อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้ทประชุ
ี
มเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธานในที
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึง (1) หุน้ มีเสียงหนึง (1) เสียง และผูถ้ อื หุน้ คนใดมี
ส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน5 ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน5 นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง5 กรรมการ และลงมติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี5
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึน5 อีกเสียงหนึง (1) เป็ นเสียงชีข5 าด
(ข) ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทัง5 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
(ค) ในกรณีดงั ต่อไปนี5 ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง5 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง5 หมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(2) การซือ5 หรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอืนมาเป็ นของบริษทั
(3) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง5 หมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้บุ ค คลอืนใดเข้า จัด การธุ ร กิจ ของบริษัท หรือ การควบรวมกิจ การกับ บุ ค คลอืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(4) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(5) การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(6) การเลิกบริษทั
(7) การออกหุน้ กูเ้ พือเสนอขายต่อประชาชน
(8) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อืน
ภายใต้บงั คับของข้อ 36 วรรคหนึง การทํารายการใดของบริษทั ไม่เกินขนาดรายการตามทีพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เกียวกับการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ กําหนด ให้คณะกรรมการสามารถดําเนินการได้โดยให้เป็ นไปตามอํานาจอนุมตั แิ ละดําเนินการของ
กลุ่มบริษทั (Delegation of Authority)
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คณะกรรมการ
ข้อ 17. ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง5 กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี5
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (1) หุน้ ต่อหนึง (1) เสียง
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งั 5 หมดตาม (ก) เลือกตัง5 บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทเลื
ี อกตัง5 บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลทีได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง5 เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง5 ในครัง5 นัน5 ในกรณีทบุี คคลซึงได้รบั การเลือกตัง5 ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง5 ในครัง5 นัน5 ให้ประธานในทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข5 าด
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เอกสารและหลัก ฐานที% ผ้เู ข้า ร่ว มประชุม ต้อ งแสดงก่อ นเข้า ร่ว มการประชุม
วิ ธ ีก ารการมอบฉัน ทะ การลงทะเบีย น หลัก เกณฑ์การลงคะแนนเสีย ง การนับคะแนน
การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ผู้ถือ หุ้น ผ่า นสื%อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5) มายัง
บริษทั ภายในวัน ที% 20 ธัน วาคม 2564 เมือบริษทั ได้ตรวจสอบรายชือผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ทีกําหนดไว้ในวันที 26 พฤศจิกายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล
จํากัด ซึงเป็ นผูใ้ ห้บริการการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทีสอดคล้องตามข้อกําหนดสพธอ. จะ
ส่ง Link สําหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มอื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทได้
ี ส่งมาแจ้งบริษทั ล่วงหน้า 3 วันก่อนวัน
ประชุม สําหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
แนวปฏิ บตั ิ ใ นการประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง< ที% 1/2564 ผ่า นสื%อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-EGM)
1. การเข้า ร่ว มประชุม ผ่า นสื%อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-EGM)
(1) เมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัว ตนกลับ มายังบริษัทภายในวัน ที 20
ธัน วาคม 2564 บริษัท โอเจอินเตอร์เนชันแนล จํากัด ซึงเป็ นผู้ให้บริการการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทีสอดคล้องตามข้อกําหนดสพธอ. จะส่ง Link สําหรับการเข้าร่วมประชุม และ
คูม่ อื การเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมล์ทได้
ี สง่ มาแจ้งบริษทั ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม
(2) การใช้โ ปรแกรมลงทะเบีย น และการนั บ คะแนนของบริษัท สามารถใช้ไ ด้ก ับ คอมพิว เตอร์ / โน้ ต บุ๊ ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มอื ถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome
อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพืน5 ฐาน
(3) โดยระบบรองรับการเข้าร่วมการประชุมทัง5 แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธกี ารทัง5 แบบเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 7
2. การส่งคํา ถามล่ว งหน้ า (ภายในวัน ที% 20 ธัน วาคม 2564)
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าทีเกียวข้องตามแต่วาระได้ในช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6.
โดยบริษทั จะรวบรวมคําถามทีเกียวข้องบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิน5
3. วิ ธ ีก ารถามคํา ถามในระหว่า งการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคําถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคําถามดังกล่าวในช่วง
Q&A ของแต่ละวาระผ่านโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบ
ของบริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล จํากัด
4. เอกสารยื น ยัน ตัว ตนที% ต ้ อ งส่ ง พร้ อ มแบบฟอร์ม ล งทะเบี ย น (QR Code) เพื% อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื% อ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมโปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี5 (แล้วแต่กรณี) ถึงเลขานุ การบริษทั ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตาม
รายละเอียดในข้อ 6. ภายในวันที 20 ธัน วาคม 2564
(1) แบบฟอร์ม ลงทะเบีย น QR Code
(2) ใบตอบรับเข้า ร่ว มประชุม ผ่า นสื%อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-EGM) (เอกสารแนบ6)
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(3) เอกสารประกอบของผู้ถื อ หุ้น ที% เ ป็ นบุค คลธรรมดา หรือ นิ ติ บ ุค คล (แล้ว ต่ อ กรณี ) เพื% อ ยืน ยัน ตัว ตน
อย่า งถูก ต้อ งและครบถ้ว นเป็ น ไปตามกฎหมาย ตามรายละเอีย ดดังนี<
(3.1) ผู้ถือ หุ้น ที% เป็ น บุค คลธรรมดา
 กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ก) เอกสารแสดงตนทีราชการออกให้ท ียัง ไม่ห มดอายุ เช่น บัต รประจําตัว ประชาชน หรือ บัต ร
ประจําตัวข้าราชการ หรือใบอนุ ญาตขับขี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมกี ารเปลียนแปลงชือ-สกุล
ขอให้ผถู้ อื หุน้ แนบหลักฐานประกอบด้วย
 กรณีผถ
ู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ นเข้
ื าร่วมประชุมแทน ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ข) หนังสือมอบฉัน ทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึงได้กรอกข้อความถูกต้อ ง
ครบถ้วนและลงลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ ทีส่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้
ตามข้อ (3.1) (ก) และผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(3.2) ผู้ถือ หุ้น ที% เป็ น นิ ติ บคุ คล
 กรณี ผู้ม ีอํ า นาจลงนามแทนนิ ต ิบุ ค คล (กรรมการ) ประสงค์ ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง
ผ่ า นสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ก) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม
ข้อ (3.1) (ก)
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เ ห็น ว่า ผู้แ ทนนิ ติบุ คคลซึงเป็ น ผู้เข้าร่วมประชุม มี
อํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้
 กรณีทมี
ี การมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
(ค) หนังสือมอบฉัน ทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึงได้กรอกข้อความถูกต้อ ง
ครบถ้วนและลงลายมือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
(ง) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอาํ นาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้
(จ) สําเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผู้มอบ
ฉันทะและได้ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(ฉ) เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม
ข้อ (3.1) (ก)
(3.3) กรณี ผ้ถู ือ หุ้น ที% เป็ นผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่งตัง< ให้ค สั โตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ น ผู้ร บั ฝากและดูแ ลหุ้น
(ก) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเป็ นนิตบิ ุคคลข้อ (3.2)
(ข) ในกรณีทผูี ถ้ ือหุ้นทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี5เพิมเติม
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ ําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
26

เอกสารแนบ 5

(2) หนังสือยืนยันว่า Custodian ผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ Custodian ทัง5 นี5เอกสารทีมิได้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน5 รับรองความถูกต้องของคํา
แปล
5. วิ ธ ีก ารมอบฉัน ทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กาํ หนดไว้ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ดังนี5
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ หนแบบหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆทีมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง5 ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากดูแลหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้ดว้ ยตัวเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ ดังนี5
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านัน5 ดังนี5
 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน5
 ผูถ้ อื หุน้ ปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง5 ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ค.
2. มอบฉันทะให้บุคคลหนึงตามวัตถุประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั * คือ
นายมารุต สิ ม ะเสถีย ร ตามทีบริษทั ได้เสนอชือไว้ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
*กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังเลขานุ การ
บริษทั ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6. ภายในวันที 20 ธัน วาคม 2564
3. ผูถ้ อื หุน้ ต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีตน
ถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ทีผูถ้ อื หุน้ ซึงเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง5 ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน5 ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการ
ออกเสียงของ Custodian)
5. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาทพร้อมทัง5 ขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทัง5 นี5 บริษทั ได้อาํ นวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
6. ช่อ งทางติ ด ต่อ บริ ษทั
ไปรษณีย์ :
“เลขานุการบริษทั ”
บริษทั บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
เลขที 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
E-mail :
cs@tqm.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-119-8888 ต่อ 1069 หรือ 7855
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ทัง5 นี5 หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยเกียวกับการประชุมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที ดังนี5
(1) การส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพือเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุ การ
บริษทั เพือสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษทั ตามรายละเอียดในข้อ 6.
(2) ขัน5 ตอนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีทยืี นยันตัวตนอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทระบุ
ี ไว้ในคู่มอื การใช้งานที
ได้รบั ทาง E-Mail

********************************************
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ใบตอบรับเข้า ร่ว มประชุม ผ่า นสื%อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ข อง
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(1) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….. สัญชาติ …………………………………………….
อยูบ่ า้ นเลขที …………………………………………………………………………………………………………………….…
(2) เป็ นผูถ้ อื หน่วยบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
โดยถือหน่วยจํานวนทัง5 สิน5 รวม ………………………………………. หน่วย

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ อื ครัง5 ที 1/2564
วันที 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยต้องการเข้าร่วมประชุม
เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว ) ..................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธกี ารเข้าร่วมประชุม
อีเมล ........................................................................................... (โปรดระบุ)
เบอร์โทร ..................................................................................... (โปรดระบุ)
(4) จัดส่งเอกสารเพือยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 5 เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้า
ร่วมการประชุม, วิธกี ารการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน, การแจ้ง
ผลการนับคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายในวันที 20 ธัน วาคม 2564
(5) เมือท่านได้รบั การยืนยันตัวตนแล้ว บริษทั โอเจอินเตอร์เนชันแนล จํากัด จะจัดส่ง Link เข้าร่วมประชุม และ
คูม่ อื การใช้งานการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลทีท่านได้ระบุไว้ขา้ งต้นล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม

หากท่า นไม่ส ามารถเข้า ร่ว มประชุม ผ่า นสื%อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และประสงค์ออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุม
ครัง5 นี5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และปิ ดอากรแสตมป์
จํานวน 20 บาท พร้อมกับนําหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบเพือแสดงตน พร้อมเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุม
ส่งบริษทั ภายในวันทีกําหนด และในกรณีทท่ี านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพือแสดง
ตนมายัง ”เลขานุ การบริษทั ” บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือ E-Mail: cs@tqm.co.th ภายในวันที 20 ธัน วาคม 2564
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แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ
%
%งเป็ น แบบที%งา่ ยไม่ซบั ซ้อ น)
PROXY FORM A (General Form)
เขียนที.............................................................
Written at
วันที ........ เดือน ........................... พ.ศ………
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ...........................................................................
I/We
Nationality
สํานักงานตัง5 อยู่เลขที ………………………………………………..ตําบล/แขวง ………………………………………………...
Residing at No.
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต …………...…..…………….. จังหวัด ……………………….………… รหัสไปรษณีย์ …………………….……....
Amphur/Khet
Province
Postcode
2. ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีคิ ว เอ็ม คอร์ป อเรชัน% จํา กัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง5 สิน5 รวม …………………….… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….… เสียง ดังนี5
Holding a total number of
shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุน้ สามัญ …………………………...........หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Ordinary share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………………...หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Preferred share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 (1) นายมารุต สิมะเสถียร ตําแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
เลขที 172 ซอย พิบลู วัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Name Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee’s Member Age 72
years old Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Province
Bangkok Postcode 10400 or
 (2) ชือ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที........................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง.....................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwang
อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal code
or
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 (3) ชือ........................................................................................... อายุ .................................................... ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง..................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwang
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal code
or
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 ในวันอังคารที 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมซือสัตย์ ชัน5 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2021 Extraordinary General Meeting of
Shareholders to be held on Tuesday, December 28, 2021 at 2 pm. The meeting will be conducted in form of electronic
meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road,
Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน5 ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.
ลงชือ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(………………………………….…………)
ลงชือ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)
ลงชือ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)
หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
Note:
A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more
than one proxy in order to split votes.
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แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ข.
(แบบที%กาํ หนดรายการต่า งๆ ที%จ ะมอบฉัน ทะที%ล ะเอีย ดชัด เจนตายตัว)
PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting)
เขียนที.............................................................
Written at
วันที ........ เดือน ........................... พ.ศ………
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ...........................................................................
I/We
Nationality
สํานักงานตัง5 อยู่เลขที ………………………………………………..ตําบล/แขวง ………………………………………………...
Residing at No.
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต …………...…..…………….. จังหวัด ……………………….………… รหัสไปรษณีย์ …………………….……....
Amphur/Khet
Province
Postcode
2. ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีคิ ว เอ็ม คอร์ป อเรชัน% จํา กัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง5 สิน5 รวม …………………….… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….……… เสียง ดังนี5
Holding a total number of
shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุน้ สามัญ …………………………...........หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Ordinary share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………………...หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Preferred share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 (1) นายมารุต สิมะเสถียร ตําแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
เลขที 172 ซอย พิบลู วัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Name Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee’s Member Age 72
years old Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Province
Bangkok Postcode 10400 or
 (2) ชือ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที........................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง.....................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwang
อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal code
or
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 (3) ชือ........................................................................................... อายุ .................................................... ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง..................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwang
อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal code
or
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 ในวันอังคารที 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมซือสัตย์ ชัน5 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the No.1/2564 Extraordinary General Meeting of
Shareholders to be held on Tuesday, December 28, 2021 at 2 pm. The meeting will be conducted in form of electronic
meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road,
Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง5 นี5 ดังนี5
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
Agenda item 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of the 2021 Annual General Meeting
of Shareholders held.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects
as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 2
พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (Par)
Agenda item 2 To consider the change of par value
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects
as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 3
พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลค่าหุน้ และจํานวนหุน้ )
Agenda item 3 To consider the amendment of Memorandum of Association No.4 (Par Value and Number of
Shares)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects
as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 4
พิจารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซือ5 หุน้ ในบริษทั ทีควิ ซี จํากัด
Agenda item 4 To acknowledge the investment in TQC Co., Ltd.
วาระนี5เป็ นเรืองทีรายงานเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.
วาระที 5
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda item 5 Others matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects
as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี5 ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน5
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and
not my/our voting as a shareholder.
6. ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีททีี ประชุมมี
การพิจ ารณาหรือ ลงมติใ นเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly
specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above,
in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider
and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.
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กิจการใดทีผู้รบั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผูี ้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุใ น
หนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we
specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.
ลงชือ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(………………………………….…………)
ลงชือ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)
ลงชือ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง5 กรรมการสามารถเลือกตัง5 กรรมการทัง5 ชุดหรือเลือกตัง5 กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทมีี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในในประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
Note:
1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than
one proxy in order to split votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the
Annex to the Proxy Form B.
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ใบประจํา ต่อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ทีคิว เอ็ม คอร์ปอเรชัน% จํา กัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 ในวันอังคารที 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซือสัตย์ ชัน5 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้
บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2564 to be held on Tuesday, December 28, 2021 at
2 pm. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM
Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment
thereof to any other date, time and venue.
วาระที ................................. เรือง .......................................................................................
Agenda
Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที ................................. เรือง .......................................................................................
Agenda
Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที ................................. เรือง .......................................................................................
Agenda
Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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แบบหนังสือ มอบฉัน ทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(แบบที%ใ ช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือ หุ้น เป็ น ผูล้ งทุน ต่า งประเทศและแต่งตัง< ให้ ค สั โตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น ผูร้ บั ฝากและดูแ ลหุ้น )
(Applicable to foreign shareholder appointing a custodian in Thailand to act on his/her behalf)

เขียนที.............................................................
Written at
วันที ........ เดือน ........................... พ.ศ………
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ...........................................................................
I/We
Nationality
สํานักงานตัง5 อยู่เลขที ………………………………………………..ตําบล/แขวง ………………………………………………...
Residing at No.
Tambol/Kwaeng
อําเภอ/เขต …………...…..…………….. จังหวัด ……………………….………… รหัสไปรษณีย์ …………………….……....
Amphur/Khet
Province
Postcode
2. ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีคิ ว เอ็ม คอร์ป อเรชัน% จํา กัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทัง5 สิน5 รวม …………………….… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………… เสียง ดังนี5
Holding a total number of
shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
 หุน้ สามัญ …………………………...........หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Ordinary share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………………...หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………. เสียง
Preferred share
share(s) having voting rights equivalent to
vote(s)
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 (1) นายมารุต สิมะเสถียร ตําแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
เลขที 172 ซอย พิบลู วัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Name Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee’s Member Age 72
years old Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Province
Bangkok Postcode 10400 or
 (2) ชือ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที........................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง.....................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwang
อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal code
or
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 (3) ชือ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที........................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง.....................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwang
อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal code
or
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง5 ที 1/2564 ในวันอังคารที 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง
ประชุมซือสัตย์ ชัน5 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the No.1/2564 Extraordinary General Meeting of
Shareholders to be held on Tuesday, December 28, 2021 at 2 pm. The meeting will be conducted in form of electronic
meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road,
Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง5 นี5 ดังนี5
I/We authorize the proxy holder to attend and vote in this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง5 หมดทีถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy in accordance with the total amount of shares holding and have the right to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Partially grant proxy namely
 หุน้ สามัญ ……………………….หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้............……………..……..เสียง
Ordinary shares
shares and have the right to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้............……………………เสียง
Preference shares
shares and have the right to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั 5 หมด............................................................เสียง
Total voting rights
votes
5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง5 นี5 ดังนี5
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
Agenda item 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2021.


(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย.................. เสียง  ไม่เห็นด้วย.................. เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
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วาระที 2
พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (Par)
Agenda item 2 To consider the change of par value.


(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย.................. เสียง  ไม่เห็นด้วย.................. เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

วาระที 3
พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ Š. (มูลค่าหุน้ และจํานวนหุน้ )
Agenda item 3 To consider the amendment of Memorandum of Association No.4 (Par Value and Number of
Shares)


(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย.................. เสียง  ไม่เห็นด้วย.................. เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

วาระที 4
พิจารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซือ5 หุน้ ในบริษทั ทีควิ ซี จํากัด
Agenda item 4 To acknowledge the investment in TQC Co., Ltd.
วาระนี5เป็ นเรืองทีรายงานเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.
วาระที 5
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda item 5 Others matters (if any)


(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed
appropriate.



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: :
 เห็นด้วย.................. เสียง  ไม่เห็นด้วย.................. เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
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6. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี5ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียง
นัน5 ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
Any vote casting of the proxy holder in any agenda which is not in accordance with those specified in the proxy
shall be deemed invalid and not counting as my/our vote casting as a shareholder.
7. ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีททีี ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมีี การแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or in the event of the meeting shall
consideror pass resolutions in any matter other than those specified above including any camendment or
modification of any fact, the proxy holder shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as he/she
deems appropriate.
กิจการใดทีผู้รบั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผูี ร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any act executed by the proxy holder in the meeting shall, unless the proxy holder did not cast the votes as
specified herein, be deemed as being done by myself/ourself in all respects
ลงชือ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(…………………………………….…………)

ลงชือ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(…………………………………….…………)

ลงชือ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(…………………………………….…………)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะแบบ ค. นี5ใช้เฉพาะกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง5 ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ให้เท่านัน5
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ
แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง5 กรรมการสามารถเลือกตัง5 กรรมการทัง5 ชุดหรือเลือกตัง5 กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทมีี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Remarks
1. The Proxy Form C is only applicable to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding his/her shares only.
2. Evidence of documents required attaching to the proxy form are :
(1) A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy form on his/ her behalf
(2) A Letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license to act as custodian.
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy holder to attend and vote in the meeting and may not split the
4. Number of shares to many proxy holders in splitting votes.
5. In case there is any other agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the proxy grantor may additionally specify it in the
Supplementary Proxy Form C attached hereto.
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ใบประจํา ต่อ แบบหนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ค.

The Supplementary Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื ครัง5 ที
1/2564 ในวันอังคารที 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซือสัตย์ ชัน5 6
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะ
พึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
The proxy is granted by a shareholder of TQM Corporation Public Company of the 2021 Annual General
Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 28, 2021 at 2 pm. The meeting will be conducted in form of
electronic meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM Corporation Public Company Limited, 123
Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
วาระที ................................. เรือง .......................................................................................
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย.................. เสียง  ไม่เห็นด้วย.................. เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที ................................. เรือง .......................................................................................
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย.................. เสียง  ไม่เห็นด้วย.................. เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes
วาระที ................................. เรือง .......................................................................................
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี5
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
 เห็นด้วย.................. เสียง  ไม่เห็นด้วย.................. เสียง  งดออกเสียง.................. เสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
Votes

41

