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หลักฐานแสดงสิ ทธิ การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสาเนารูปถ่ าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ยี งั ไม่หมดอายุเท่านัน้ เช่น บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบอนุ ญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ -นามสกุล ให้ย่นื
หลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีส่ ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ อื หุน้ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
นิ ติบุคคล
1. กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลเช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ อายุไม่เกิน 3 เดือนซึง่ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทน
นิตบิ ุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2. กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉั นทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่
เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.3 สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบั มอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รบั มอบฉันทะได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณีผถู้ อื หุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบกรณีนิตบิ ุคคล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดัง
ต่อไปนเพิม่ เติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทัง้ นี้เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับ
เป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนัน้ รับรองความ
ถูกต้องของคาแปล
** โดยบริษทั ฯ จะไม่ทาการขอเอกสารเพิม่ เติม หรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุน้ เกินสมควร (เช่น ไม่มกี ารกาหนดให้ ต้องใช้บตั รประชาชนตัว
จริงของผูม้ อบอานาจ, กาหนดในสิง่ ทีน่ อกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง) **
วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะทีจ่ ดั พิมพ์ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถอื หุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
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แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น ผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ของบริ ษทั ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ
ได้โดยดาเนิ นการ ดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี้
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทัวไปจะเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนตางประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแล
หุน้ จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านัน้
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหนึ่ง โดย
ให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามทีบ่ ริษทั ระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึง่ กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสานักงานใหญ่ของบริษทั ฯที่
1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: cs@tqm.co.th
2) ฉบับจริงทางไปรษณีย:์ “เลขานุการบริษทั ” บริษทั บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษัท ได้มเี วลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริม่ ประชุม ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่วน น้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ทีผ่ ถู้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ เปิ ดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ก่อนเริม่ การประชุม ตัง้ แต่ 12.30 น. เป็ นต้นไป ในวันพฤหัสบดี
ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สานักงานใหญ่ ของ
บริษทั
การออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. ประธานทีป่ ระชุมขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบ
ประมวลผล
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วย หรือไม่ทาเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมตั ติ ามทีป่ ระธานฯ เสนอต่อทีป่ ระชุม
เกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง และให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานฯ มีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมเฉพาะทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผู้เข้า
ประชุม
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