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                                                                                                                                      (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting) 

 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)  นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี เลขที่ 377/187 เบลพาร์ค 
คอนโดมเินียมอาคาร 5 ชัน้ 10 ถนนสาธุประดษิฐ ์แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10120 หรอื 
Mr.Chinapat Visuttipat Position Independent Director and Audit Committee’s Member Age 53 years old Residing at 
No.377/187 Belle Park Condominium, Building 5, 10th Floor, Road Sathu pradit, Khwang Chong Nonsi, Khet Yan Nawa, 
Bangkok Postcode 10120 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 

 (3)  ชื่อ..................................................................................................... อาย ุ........................................................ ปี 
Name                                                                  Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที.่....................... ถนน...................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.       Road                                        Tambol/Khwang 
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..............................  
Amphur/Khet                                     Province                                  Postal code                     
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพุธที ่28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ณ หอ้งประชุมซื่อสตัย ์
ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be 
held on Wednesday , April 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.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
     I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 
Agenda item 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2563 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 

วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 
Agenda item 2 To consider and acknowledge the operating results of the Company in the year 2020 

  วาระนี้เป็นเรื่องทีร่ายงานเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
  This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required. 
  

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี
Agenda item 3 To consider and approve the financial statements for the year 2020 ended December 31, 2020 and 

acknowledge the report of Auditor. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
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วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda item 4 To consider and approve the allocation of profit for the year 2020 and dividend payment. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 
วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda item 5 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  

    Vote for all the nominated candidates as a whole 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
    Vote for an individual nominee 

(1) ดร. อญัชลนิ พรรณนิภา 
Dr.Unchalin Punnipa 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 
    Approve       Disapprove           Abstain 

(2) นายมารุต สมิะเสถยีร 
Mr. Marut Simasathien 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 
     Approve      Disapprove            Abstain  

(3) นายอ าพน อน้เอีย่ม 
Mr. Ampon Oniam 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve      Disapprove            Abstain 
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   วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2564 
   Agenda item 6 To consider the remuneration of directors for the year 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 2564 
Agenda item 7 To consider the appointment of auditors and determine the audit fee for the year 2021. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 

วาระที ่8  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda item 8 Others matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 

appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 

    Approve       Disapprove                 Abstain 
 

5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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. 
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6. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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 as he/ she sees appropriate. 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอื

มอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 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 …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                            Grantor  
         (………………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
         (……………………………………………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
          (……………………………………………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
          (……………………………………………) 
หมายเหตุ 

1.   ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3.   ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นในประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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.   Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors. 
3. 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพุธที ่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุมซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั 
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 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.  

วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove             Abstain  

วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove             Abstain  

วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove             Abstain 
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เอกสารแนบ 8  / Enclosure 8 
วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove             Abstain  

วาระที ่................................. เรื่อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove             Abstain  

วาระที ่................................. เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
Agenda                  Subject Appointment of Directors (Continued) 
 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
Name of Director  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
     Approve     Disapprove          Abstain 
 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
 Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
     Approve      Disapprove        Abstain 
 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
 Name of Director 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
     Approve      Disapprove        Abstain 
 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................... 
 Name of Director 

    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
    Approve      Disapprove        Abstain 
 
 


