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    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

 เขยีนที.่............................................................ 
                   Written at 
 วนัที ่........ เดอืน ........................... พ.ศ……… 
 Date        Month                      Year  

1.  ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาต.ิ.......................................................................... 
I/We            Nationality 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่………………………………………………..ต าบล/แขวง ………………………………………………... 
Residing at No.            Tambol/Kwaeng  
อ าเภอ/เขต …………...…..…………….. จงัหวดั ……………………….………… รหสัไปรษณีย ์…………………….…….... 
Amphur/Khet    Province        Postcode 

2.  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม …………………….… หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….… เสยีง  ดงันี้ 
Holding a total number of                    shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows: 
          หุน้สามญั …………………………...........หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………. เสยีง  
             Ordinary share          share(s) having voting rights equivalent to      vote(s) 
          หุน้บุรมิสทิธ ิ……………………………...หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………. เสยีง 
             Preferred share         share(s) having voting rights equivalent to     vote(s)          

3. ขอมอบฉนัทะให ้
Hereby appoint 

(1)    นายมารุต สมิะเสถยีร ต าแหน่ง กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี  
 เลขที ่172 ซอย พบิลูวฒันา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 หรอื 

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............................................................................................. อาย ุ.............................................. ปี 
Name                                                                Age                      Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน................................................... ต าบล/แขวง..................................... 
Residing at No.          Road                                       Tambol/Khwang 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..................... หรอื  

                  Amphur/Khet                                    Province                                 Postal code               or 
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 (3)  ชื่อ........................................................................................... อาย ุ.................................................... ปี 
Name                                                               Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน...................................................... ต าบล/แขวง.................................. 
Residing at No.       Road                                        Tambol/Khwang 
อ าเภอ/เขต........................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์...................... หรอื  
Amphur/Khet                                  Province                                Postal code                        or 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในวนัองัคารที ่28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้ง
ประชุมซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2021 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders to be held on Tuesday, December 28, 2021 at 2 pm. The meeting will be conducted in form of electronic 
meeting (e-Meeting) at The Integrity Room, 6th Floor, TQM Corporation Public Company Limited, 123 Ladplakao Road, 
Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

    
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act. 
 
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                            Grantor  
         (………………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
         (……………………………………………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
          (……………………………………………) 

 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


