หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียง
รูปแบบเดียวเท่านัน้

บริษัท ทีค ิว เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ขอความร่ว มมือ ผู้ถือ หุ้น และ/หรือ ผู้ร บั มอบฉัน ทะ กรุณ าศึกษารายละเอีย ดวิธีการ
ลงทะเบียน สาหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและขัน้ ตอนการเข้า
ร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมหรือพบปั ญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)ติดต่อ ติดต่อบริษทั ควิดแลบ
จากัดได้ตามช่องทางดังนี้หมายเลขโทรศัพท์: +66(0)-2-013-4322 หรือ +66(0)-800-087-616 อีเมล : info@quidlab.com

ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถยื่นคาร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ท่ี

https://tqm.foqus.vc/registration/
หรือสแกน QR Code
บริษทั จัดทาหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code หากผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะขอรับเอกสารเป็ นรูปเล่ม โปรดติดต่อเลขานุการบริษทั โทร. 02-119-8888 ต่อ 1069 หรือ 7855
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เอกสารประกอบการพิ จารณา วาระที่ 5
พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 54
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 1 เดิ ม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 1 ที่เสนอใหม่
“ข้อ 1. ข้อบัง คับนี้ ให้เ รียกว่า ข้อ บังคับของบริษัท ทีคิว เอ็ม “ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ “บริษทั ทีควิ เอ็ม อัลฟา จากัด
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(มหาชน)”
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 2 เดิ ม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 2 ที่เสนอใหม่
“ข้อ 2. เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คาว่า “ข้อ 2. เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คาว่า “บริษัท”
“บริษัท ” หมายถึง บริษัท ทีคิว เอ็ม คอร์ป อเรชัน่ จ ากัด หมายถึง บริษทั ทีควิ เอ็ม อัลฟา จากัด (มหาชน) มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า
(มหาชน) มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า “TQM Corporation Public “TQM Alpha Public Company Limited”
Company Limited”
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 54 เดิ ม
ข้อ 54. ตราประทับของบริษทั เป็ นดังนี้

ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 54 ที่เสนอใหม่
ข้อ 54. ตราประทับของบริษทั เป็ นดังนี้
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ประวัติกรรมการผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษทั
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ

นายณัฐวุฒิ พึงเจริ ญพงศ์
44 ปี
ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริ หาร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
คุณวุติทางการศึกษา

ไม่ม ี
ไม่ม ี
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

1. ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering,
School of Advanced Technologies, ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศกรรมการบินและอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ / กิจการอื่น
 2565 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการ
 2561 – ปั จจุบนั
ผูร้ ่วมก่อตัง้ และประธานกรรมการบริหาร
 2558 – ปั จจุบนั
ผูร้ ่วมก่อตัง้ และผูจ้ ดั การกองทุน
 2555 – ปั จจุบนั
ผูร้ ่วมก่อตัง้ และประธานกรรมการบริหาร

บริษทั ทีพซี เี อส จากัด (มหาชน)
บริษทั ชัวร์ครับ.คอม จากัด
บริษทั ซิคซ์ เนทเวิรค์ (ไทยแลนด์) จากัด
กองทุน 500 Tuktuks
บริษทั อุ๊คบี จากัด

กิจการทีแ่ ข่งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจบริษทั
 ไม่ม ี
ประวัติการกระทาผิ ดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี
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คานิ ยามกรรมการอิ สระของบริษทั
กรรมการอิสระ จะต้องไม่มธี ุรกิจหรือการงานทีเ่ กีย่ วข้องกับธนาคารพาณิชย์อนั อาจมีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน และต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติม ดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจครบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยในระดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าทีก่ ระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กูย้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุ ญาตหรือ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ
บริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี าร
คานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ บริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
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7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ทีม่ นี ยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการบริษัท โดยกรรมการ
อิสระแต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้สงู สุดไม่เกิน 9 ปี
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ประวัติกรรมการอิ สระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ชื่อ:

นายมารุต สิ มะเสถียร

ตาแหน่ งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
อายุ:
72
สัญชาติ :
ไทย
ที่อยู่
172 ซ.พิบลู วัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร:
22 กุมภาพันธ์ 2561
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ:
5 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั :
ไม่ม ี
ิ
คุณวุตทางการศึกษา
1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม
1. สัมมนา เรื่อ ง ความสาคัญของกรรมการตรวจสอบต่ อตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ข องกรรมการตรวจสอบในการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดโดย
สานักงาน ก.ล.ต.
2. สัมมนา เรือ่ ง “One report, sustainability disclosure requirement: The challenges ahead” (KPMG)
3. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38 (2020) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 17/2004 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ) พ.ศ. 2545 จัดโดยวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (2545)
6. การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 11
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ม ี
การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ / กิจการอื่น
 2564 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เอ็น .ดี.เอส. 34 จากัด
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยเนชันแนล
่
โปรดัคท์ จากัด
 2546 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอ็น แอล ดี เวลลอปเมนต์ จากัด (มหาชน)
 2532 – ปั จจุบนั
กรรมการ+คู่สมรสเป็ นผูถ้ อื หุน้
บริษทั เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิง้ จากัด
กิจการทีแ่ ข่งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจบริษทั
 ไม่ม ี
ประวัติการกระทาผิ ดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี


ไม่ม ี

ไม่มีส่วนได้เสียพิ เศษที่แตกต่าง จากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ นี้
ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั /บริษทั ย่อย
 ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
 ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย
 ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
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ข้อบังคับบริษทั เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
บททัวไป
่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คาว่า “บริษทั ” หมายถึง บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีช่อื
ภาษาอังกฤษว่า “TQM Corporation Public Company Limited”
คณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง (12) คน โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด คุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระดังกล่าวยึดตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศ
ไทย และกรรมการทัง้ หมดของบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 17. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม (ก) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ในกรณีท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน
(45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้
คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
1
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ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีต่ ้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัด
ให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ แก่บริษทั
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียนวาระการประชุม
และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี้ สถานที่ท่จี ะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีน้ใี ห้สง่ หนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในทีป่ ระชุมดังกล่าว
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่ง (1) หุน้ มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และลงมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชีข้ าด
(ข) ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม
(ค) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริษทั
(3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไร
ขาดทุนกัน
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(4) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(5) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(6) การเลิกบริษทั
(7) การออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน
(8) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อื่น
ภายใต้บงั คับของข้อ 36. วรรคหนึ่ง การทารายการใดของบริษทั ไม่เกินขนาดรายการตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ กาหนด ให้
คณะกรรมการสามารถดาเนินการได้โดยให้เป็ นไปตามอานาจอนุมตั แิ ละดาเนินการของกลุ่มบริษทั (Delegation of Authority)
การกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ข้อ 54. ตราประทับของบริษทั เป็ นดังนี้
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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
1
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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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ข้อปฏิ บตั ิ สาหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting)
บริษทั ขอแจ้งข้อปฏิบตั สิ าหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (“E-Meeting”) ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นาส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อ
ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบนาส่งเอกสาร เพื่อระบุตวั ตน โดยเข้าไปที่ https://tqm.foqus.vc/registration/
หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสูร่ ะบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ดาเนินการ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 – 15 สิงหาคม 2565
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลทีก่ รอกในระบบต้องตรงกันกับ
ข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) เช่น
 เลขทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์
 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
 อีเมลทีใ่ ช้สาหรับการรับ WebLink ในการเข้าสูก่ ารประชุม E-AGM ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สาหรับ
การเข้าร่วมประชุม E-EGM
 หมายเลขโทรศัพท์
 แนบเอกสารเพิม่ เติม ตามกรณี ดังนี้
กรณี มอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิ ติบุคคล ที่ไม่ใช่
กรณี เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรรมการอิ สระของบริษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ 6
ตามเอกสารแนบ 6
และเอกสารฉบับจริง ให้สง่ ทางไปรษณีย์
และเอกสารฉบับจริง ให้สง่ ทางไปรษณีย์
3. เมื่อบริษทั ได้รบั เอกสารตามข้อ 2 จากผูถ้ อื หุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะ บริษทั จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั อีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 WebLink ในการเข้าสูร่ ะบบการประชุม E-EGM
 คู่มอื การใช้งานระบบ
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ในกรณีท่ี ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ท่านจะได้รบั อีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิม่ เติมหรือนาส่ง
เอกสารทีไ่ ด้รบั การแก้ไขเพิม่ เติมได้
4. ทัง้ นี้ ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผย
แก่ผอู้ ่นื และในกรณีท่ชี ่อื ผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที่ 15
สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษทั โดยทันที
5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มอื วิธกี ารใช้งานระบบการประชุม E-EGM ทีบ่ ริษทั ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทัง้ นี้ ระบบ
จะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1.30 ชัวโมง
่
ก่อนเริม่ การประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะ
เริม่ ในเวลา 14.00 น. เท่านัน้
6. สาหรับวิธกี ารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดย
ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ลงคะแนนสาหรับวาระใด ๆ
ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
7. กรณีทท่ี ่านประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณา
ติดต่อ Quidlab ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษทั โดยบริษทั จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ใน
อีเมลทีไ่ ด้สง่ ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่าน
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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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting)
เขียนที.่ ...............................................................
Written at
วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ.............
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า........................................................................................สัญชาติ..................................................................................
I/We
Nationality
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่ ………………………………………………..ตาบล/แขวง ……………………………………………….…......
Residing at No.
Tambol/Khwaeng
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

1

เอกสารแนบ 8 / Enclosure 8

(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
Postalcode
or
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 No.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 (eMeeting) 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 hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
Agenda item 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั
Agenda item 2 To consider and approve the change of Company’s name
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงตราประทับของบริษทั
Agenda item 3 To consider and approve the change of Company’s seal
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.
Agenda item 4 To consider and approve the amendment of Company’s Memorandum of Association, clause 1
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั
Agenda item 5 To consider and approve the amendment of Company’s Articles of Association
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมจานวน 1 ท่าน
Agenda item 6 To consider and approve the appointment of one new director
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
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(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item 7 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
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ 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. ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ที ป่ี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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/ourselves as he/ she sees appropriate.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

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

Proxy

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

Proxy

(……………………………………………)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในในประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6 บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
No.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.
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/us in all respects as deemed
appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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/us in all respects as deemed
appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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/us in all respects as deemed
appropriate.
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(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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/us in all respects as deemed
appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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/us in all respects as deemed
appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น)

(Applicable to foreign shareholder appointing a custodian in Thailand to act on his/her behalf)
เขียนที่ ………………………………………..………....
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
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ............................................................................................
As a custodian of
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
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, 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
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(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
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 No.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 (eMeeting) at 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
share(s) and have the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………………….……หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้............……………………เสียง
Preference shares
share(s) 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 2565
Agenda item 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงชื่อบริษทั
Agenda item 2 To consider and approve the change of Company’s name
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงตราประทับของบริษทั
Agenda item 3 To consider and approve the change of Company’s seal
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.
Agenda item 4 To consider and approve the amendment of Company’s Memorandum of Association, clause 1
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั
Agenda item 5 To consider and approve the amendment of Company’s Articles of Association
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed
appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย.......................เสียง
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes
3
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมจานวน 1 ท่าน
Agenda item 6 To consider and approve the appointment of one new director
(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
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item 7 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
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes

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
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องทีร่ 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.
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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 อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
4. 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. The required evidence to be attached with 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 Number of shares to many proxy
holders in splitting votes.
4. 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 อื หุน้ ของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชัน้ 6
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
The proxy is granted by a shareholder of TQM Corporation Public Company of the No.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.
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
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes
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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
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
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
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
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
Approve
Votes

ไม่เห็นด้วย.......................เสียง
Disapprove
Votes

งดออกเสียง.......................เสียง
Abstain
Votes
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คาประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ให้ความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ
เพือ่ เป็ นการปฏิบตั ติ าม พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
บริษทั มีความจาเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ภาพถ่าย เลขบัตรประจาตัวประชาชน
เลขทะเบียนผูถ้ อื หลักทรัพย์ ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทาง
ออนไลน์)
บริษทั จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพือ่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทม่ี กี ารมอบอานาจบริษทั จาเป็ นต้องขอสาเนาบัตรประชาชนของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งอาจมีขอ้ มูลศาสนาอันเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามอ่อน ไหว
ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษทั ไม่มคี วามประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิ ดทึบข้อมูลส่วนนัน้ ได้
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดาเนินการเท่าทีจ่ าเป็ นตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้โดยแจ้งชัด ทัง้ นี้ บริษทั อาจรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั มาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นด้วย
วิธกี ารตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั เก็บรวบรวมใช้และเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 รวมถึงจัดให้มกี าร
ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้บริษทั จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผูท้ ท่ี ่านกล่าวอ้างถึง
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อานาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รบั ความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ
บริษทั หรือของบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่น หรือการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของบริษทั
4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็ นเพือ่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ได้ระบุ
ไว้ในคาประกาศฉบับนี้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชดั เจน บริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้
ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทัวไปสู
่ งสุด 10 ปี )
5. สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสทิ ธิตามทีก่ าหนดไว้โดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึง่ อาจ
รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในกาขอให้ลบหรือทาลาย
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด สิทธิรอ้ งเรียน และสิทธิใน
การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน
6. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่ วยงานอื่น
บริษทั อาจมีความจาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล หรือหน่ วยงานราชการ ซึ่งทางานร่วมกับบริษทั เพื่อดาเนินตาม
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งในคาประกาศฉบับนี้เท่าทีจ่ าเป็ น เช่น ผูใ้ ห้บริการระบบเทคโนโลยี หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานภาครัฐหรือตามคา สังเจ้
่ าหน้าทีผ่ ู้ม ี
อานาจ
7. วิ ธีการติ ดต่อ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริ ษทั ที
คิ วเอ็ม คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน): 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 อีเมล: cs@tqm.co.th

1

