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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซบั ซ้อน)
PROXY FORM A (General Form)
เขียนที.่ ............................................................
Written at
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ………
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ..................................................................................
I/We
Nationality
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ ………………………………………………..ตาบล/แขวง ……………………………………………….…......
Residing at No.
Tambol/Kwaeng
อาเภอ/เขต ……………...……………. จังหวัด ………………………….…………….. รหัสไปรษณีย์ …………………….………..
Amphur/Khet
Province
Postcode
2. ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………..…….… หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….… เสียง ดังนี้
Holding a total number of
share(s) 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 ตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
เลขที่ 172 ซอย พิบลู วัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
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, Bangkok Postcode 10400 or
(2) ชื่อ..................................................................................................... อายุ ........................................................ ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน..................................................... ตาบล/แขวง..............................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ .............................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
(3) ชื่อ..................................................................................................... อายุ ........................................................ ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน..................................................... ตาบล/แขวง..............................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ .............................. หรือ
Amphur/Khet
Province
Postcode
or
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม
ซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 1/2565 Extraordinary General Meeting of
Shareholders to be held on Thursday, 18 August 2022, at 2.00 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.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.
ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(………………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………………………………)

หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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