เอกสารแนบ 7 / Enclosure 7
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถ้ ู ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
(Applicable to foreign shareholder appointing a custodian in Thailand to act on his/her behalf)

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
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 ตาแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี
เลขที่ 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) ชื่อ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน................................................... ตาบล/แขวง.....................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwang
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal code
or
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(3) ชื่อ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี
Name
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที.่ ....................... ถนน................................................... ตาบล/แขวง.....................................
Residing at No.
Road
Tambol/Khwang
อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................... หรือ
Amphur/Khet
Province
Postal code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์
ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy holder to attend and vote in this meeting as follows:
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ 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 ้ หมด............................................................เสียง
Total voting rights
votes
5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
Agenda item 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2021.
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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 ดังนี้
(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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วาระที่ 2
พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (Par)
Agenda item 2 To consider the change of par value.
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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 ดังนี้
(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
วาระที่ 3
พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลค่าหุน้ และจานวนหุน้ )
Agenda item 3 To consider the amendment of Memorandum of Association No.4 (Par Value and Number of Shares)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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 ดังนี้
(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
วาระที่ 4
พิจารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซือ้ หุน้ ในบริษทั ทีควิ ซี จากัด
Agenda item 4 To acknowledge the investment in TQC Co., Ltd.
วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.
วาระที่ 5
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item 5 Others matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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 ดังนี้
(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 มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ถอื 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. ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(…………………………………….…………)

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

Proxy

(…………………………………….…………)

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

Proxy

(…………………………………….…………)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้นให้
เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

The Supplementary Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถอื ครัง้ ที่
1/2564 ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ที
คิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
The proxy is granted by a shareholder of TQM Corporation Public Company of 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.
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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 ดังนี้
(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
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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 ดังนี้
(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
วาระที่ ................................. เรื่อง .......................................................................................
Agenda
Subject
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(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 ดังนี้
(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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