
 
 

 

 

หนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

การประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) เพยีงรปูแบบเดยีวเทา่นัน้ 
วนัองัคารที ่28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชมุซื่อสตัย ์ชัน้ 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบวั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
 
 
 

 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ผูถ้อืหุน้

หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งส่งเอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุมฯ (ตามรายละเอยีดเอกสาร

แนบ 6) มายงับรษิทัภายในวนัที ่20 ธนัวาคม 2564 เมื่อบรษิทัได้ตรวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้มูลปิดสมุด

ทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมฯ ทีก่ าหนดไวใ้นวนัที ่26 พฤศจกิายน 2564 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

บรษิทั โอเจอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ทีส่อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดสพธอ. จะสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคูม่อืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมล์

ทีไ่ดส้ง่มาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนักอ่นวนัประชมุ ส าหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทขอความร่วมมอืผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิัทแทนการเขา้ร่วม

ประชมุระบบดว้ยตนเอง โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ  

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชมุโดยสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 

1. การสง่เอกสารยนืยนัตวัตนเพือ่เขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)   

ตดิต่อเลขานุการบรษิทัโทร. 02-119-8888 ต่อ 1069 หรอื 7855 

2. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  

โดยบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตดิต่อไดต้ามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไว ้

ในคูม่อืการใชง้านทีไ่ดร้บัทาง E-Mail 
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รายงานการประชุมผ ู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั %น จาํกดั (มหาชน) หรือ TQM 

 
วนัประชมุ : วนัพธุ ที� 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
สถานที�ประชมุ : ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ณ หอ้งซื�อสตัย ์ชั 5น 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
ประธานในที�ประชมุ : ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา    ประธานกรรมการ 
เลขานุการในที�ประชมุ : นางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์ เลขานุการบรษิทั 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ : กอ่นเปิดการประชมุ 

รายละเอียด จาํนวนผู้ถือหุ้น (ราย) จาํนวนหุ้น (เสียง) 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ทั 5งหมด 6,264 300,000,000 
ผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 19 24,981,826 
ผูถ้อืหุน้ที�เขา้ประชุมโดยการมอบฉนัทะ 466 227,058,107 
รวมจาํนวนผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ 485 252,039,933 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 84.0133 ของจํานวนหุน้ทั 5งหมดที�ออกจําหน่ายและชาํระ
เตม็มลูคา่แลว้ทั 5งหมด 300,000,000 ลา้นหุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

เปิดประชุมเวลา 14:00 น. 

ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นายสมัฤทธิ H รงควลิติ ผูท้าํหน้าที�พธิกีรในการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัผู้
ถอืหุน้และแจง้ต่อที�ประชุมว่า ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื5อไวรสั COVID-19 บรษิทัมคีวามตระหนัก
และห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตอินุมตัใิหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ของ
บรษิทั ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านั 5น การประชุมนี5เป็นการจดัประชุมผ่านสอือเิลกิทรอนิกส์
ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและ
สงัคม เรื�อง มาตรฐานการรกัษาความมั �นคงปลอดภยัของการประชมุผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และตามหลกัเกณฑ์
ที�กาํหนดโดยกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ในวนัพุธที� 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ในวนัที� 10 มนีาคม 2564 หรอื Record Date และได้ส่งหนังสอืเชญิประชุม
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ ซึ�งการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในครั 5งนี5 เป็นกจิกรรมหนึ�งที�บรษิทัร่วม
รณรงคก์ารลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ตามโครงการ Care The Bear ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทั
พรอ้มเป็นสว่นหนึ�งในการรว่มสรา้งพฤตกิรรมลดโลกรอ้น ใหเ้กดิเป็นค่านิยมของสงัคมไทยต่อไป ต่อจากนั 5น พธิกีรไดแ้จง้
วาระการประชมุ ตามหนงัสอืเชญิประชมุดงันี5 

วาระที� 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 5งที� 1/2563 
วาระที� 2  พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 
วาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2563 สิ5นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี
วาระที� 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรประจาํปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 
วาระที� 5  พจิารณาเลอืกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
วาระที� 6  พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ ประจาํปี 2564 
วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั 5งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชปีระจาํปี 2564 
วาระที� 8  พจิารณาเรื�องอื�นๆ 
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พธิีกรกล่าวต่อที�ประชุมว่า บรษิัทคํานึงถึงความสําคญัของผู้ถือหุ้น และเพื�อเป็นการส่งเสรมิการดูแลกํากบั

กจิการที�ดเีกี�ยวกบัการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม บรษิทัได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการ
ประชมุ และชื�อบุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 5งเป็นกรรมการบรษิทั ตลอดจนการส่งคาํถาม
ล่วงหน้า สําหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที�บรษิทัไดก้ําหนดไว้ ตั 5งแต่วนัที� 1 
ธนัวาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึ�งเมื�อถงึกาํหนดการปิดรบั ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม และ
ชื�อบุคคลที�มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลือกตั 5งเป็นกรรมการบรษิทั ตลอดจนการส่งคําถามล่วงหน้า 
สาํหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 เขา้มาภายในวนัดงักล่าว 

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะ ใหก้รรมการอสิระ เป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ ซึ�งขอ้มลูกรรมการอสิระปรากฏตามหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 หน้า 
35-37 บรษิทัไดด้าํเนินการเรยีนเชญิและแจง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัการประชมุแกผู่ถ้อืหุน้ดงันี5 

1. บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มเอกสารประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทางไปรษณียผ์า่นระบบของศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื TSD 

2. บรษิทัได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั 5ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตั 5งแต่วนัที� 29 มนีาคม 2564 (ล่วงหน้า 30 วนั) เพื�อใหผู้้
ถอืหุน้มเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาวาระการประชมุและขอ้มลูประกอบการประชมุและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงัเลขานุการบรษิทั เพื�อสามารถตอบคําถามผูถ้อืหุน้ได้อย่างครบถ้วนและ
ทั �วถงึ 

3. บรษิทัไดม้กีารลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ะหว่างวนัที� 30 – 31 มนีาคม 2564 และ1 เมษายน 2564 
 

พธิกีรแนะนําคณะกรรมการของบรษิทัที�เขา้รว่มประชมุ ต่อผูถ้อืหุน้ตามลาํดบั ดงันี5 

1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 
2. นายมารตุ สมิะเสถยีร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ กาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการกาํกบั

ดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
 
3. นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /  
(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบั

ดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
 
4. ดร.รชันีพร พคุยาภรณ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /  
(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
 
5. นางสาวสวุภา เจรญิยิ�ง  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ 
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6. นายธนา เธยีรอจัฉรยิะ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

7. ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา  กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน / ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร (CEO) 

8. นางสาวสมพร อาํไพสทุธพิงษ์  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและ 
(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์  นกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO) 

 
9. นางสาวรตันา พรรณนิภา  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกาํหนด  
(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์  คา่ตอบแทน / ประธานบรหิารความเสี�ยง (CRO) 

 
10. นายอาํพน อน้เอี�ยม   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานบรหิารปฏบิตักิาร (COO) 
(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

 
กรรมการบรษิทัมจีาํนวนทั 5งหมด 10 ทา่น ไดเ้ขา้รว่มประชมุในครั 5งนี5 ครบ 10 ทา่น คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 

ต่อจากนั 5น พธิกีรไดแ้นะนํา คณะผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและที�ปรกึษากฎหมาย ซึ�งใหเ้กยีรตเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อื
หุน้ ตามลาํดบั ดงันี5 

คณะผู้บริหาร 
1. นางอมัราภรณ์ ไวยาวจัมยั ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัช ี(เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ 
2. นางกาญจนี กลุสรุกจิ  ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ (เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

 
ผู้สอบบญัชีบริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

1. นางสาวรสพร เดชอาคม        หุน้สว่น (เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ 
2. นายกติชิยั จงจติร ์  ผูจ้ดัการ (เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

 
ที%ปรึกษากฎหมายบริษทั วนัลอว ์ออฟฟิศ จาํกดั 

1. นางสาวสกุญัญา สงิหเ์มธากลุ  
2. นางสาวยลพรรณ สตีะระโส 
3. นางสาวอารยีา อนนัตว์รรกัษ์ (เขา้รว่มประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

 
พิธีกรแนะนําข ั <นตอนการประชุมและการแสดงความคิดเหน็  

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั �นแนล จํากดั ซึ�งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื�อ
อเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเป็นหน่วยงานอสิระทําหน้าที�ตรวจสอบการลงทะเบยีน รวบรวม และตรวจนับผลการ
ลงคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ครั 5งนี5 กรณีที�ผูถ้อืหุน้ประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุมผ่านสื�อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ก่อนหรอืระหว่างการประชุม กรุณาตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชั �นแนล จํากดั ตามช่องทางที�
ไดร้ะบุไวใ้นคูม่อืวธิกีารใชง้านระบบการประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ที�ผูถ้อืหุน้ไดร้บัทางอเีมล ์
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เอกสารแนบ 1 
ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมโดยผ่านเวบ็ลงิค ์(Weblink) ที�บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชั �นแนล จํากดั จดัส่งให ้

ตาม E-mail ที�ท่านผู้ถือหุ้นหรอืท่านผู้รบัมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กบับรษิัท เขา้สู่ระบบโดยกรอกขอ้มูล ชื�อผู้ใช ้
(Username) และรหสัผ่าน (Password) ตามวธิกีารที�บรษิทักาํหนด และทาํการลงทะเบยีน โดยกดที�ปุ่ ม “ลงทะเบยีนเขา้
รว่มประชมุ” ซึ�งข ั 5นตอนนี5จะถอืว่าผูถ้อืหุน้ทาํการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมเรยีบรอ้ย จํานวนหุน้ของผูถ้อืหุน้จะถูกนับเป็น
องคป์ระชมุ 

การประชมุในวนันี5ดาํเนินการประชมุเรยีงตามวาระที�แจง้ไว ้ตามหนงัสอืเชญิประชุม และจะชี5แจงต่อที�ประชุมใน
แต่ระวาระ  

สาํหรบัสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ โดยผูถ้อืหุน้
สามารถทาํได ้2 ชอ่งทาง 

 
 ช่องทางที� 1 กดปุ่ ม “Participants” จากนั 5นใหก้ดปุ่ ม “Raise Hand” จะมสีญัลกัษณ์รปูมอืปรากฏขา้งชื�อ

ของผูเ้ขา้ร่วมประชุม และทางเจา้หน้าที�จะเปิดไมโครโฟนใหก้บัผูถ้อืหุน้เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม
หรอืแสดงความคดิเหน็เมื�อสอบถามเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพื�อเป็นการเอามอืลง 

 ช่องทางที� 2 พมิพข์อ้ความผ่านช่องแชทของระบบ (E-AGM) ครบั โดยกดที�ปุ่ ม “Chat” ใหพ้มิพข์อ้ความ 
และเมื�อพมิพเ์สรจ็ใหก้ด Enter เพื�อสง่ขอ้ความ และจากนั 5นเจา้หน้าที�จะเป็นผูอ้า่นคาํถามของผูถ้อืหุน้ 

หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้ซกัถามหรอืขอ้คดิเหน็เกี�ยวกบับรษิทัที�ไมไ่ดอ้ยูใ่นวาระ เจา้หน้าที�จะอ่านขอ้ซกัถามและ
ขอ้คดิเหน็นั 5นในวาระอื�น ๆ ซึ�งจะเป็นชว่งทา้ยของการประชมุ 

การนับคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในที%ประชุม  
วธิกีารลงคะแนนเป็นระบบ E-Voting นบัคะแนนดว้ยการลงคะแนนเสยีงแบบ z หุน้ เป็น z เสยีง  (1 Share : 1 

Vote) เมื�อสิ5นสดุการรายงานในแต่ละวาระแลว้ จะเปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมออกเสยีงลงคะแนนในวาระนั 5น ๆ โดยผูถ้อืหุน้จะ
มเีวลาออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 60 วนิาท ีซึ�งผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนน "เหน็ด้วย" "ไม่เหน็
ด้วย" หรอื "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสยีงจะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนน "ไม่เหน็ด้วย" 
และ/หรอื "งดออกเสียง" เทา่นั 5น จากนั 5นจะนําคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสยีงทั 5งหมดที�เขา้ร่วมประชุม ส่วน
ที�เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที�เหน็ดว้ยในวาระนั 5น ๆ 

กรณีที�ผูถ้อืหุน้ไมล่งคะแนนสาํหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็น “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตั ิ
เมื�อการนับคะแนนเสยีงในวาระนั 5น ๆ เสรจ็สิ5น ระบบจะแสดงผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อที�ประชุม หากการ

นบัคะแนนจากที�ประชมุเสรจ็สิ5นแลว้ ระบบจะทาํการปิดการลงคะแนนเสยีงในวาระนั 5น ๆ 
สาํหรบัวาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ จะพจิารณาลงมตแิต่งตั 5ง

กรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ ครั 5งละ 1 ทา่น ทั 5งนี5เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกากบัดแูลกจิการที�ด ี
ทั 5งนี5 จํานวนผูถ้อืหุน้และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื�องด้วยอาจมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ

บางทา่นเขา้มาเพิ�มเตมิหรอืออกจากที�ประชมุ 
จากนั 5น พธิกีรไดร้ายงานว่าบรษิทัมผีูถ้อืหุน้ทั 5งสิ5น 6,264 ราย จาํนวนหุน้ทั 5งสิ5น 300,000,000 หุน้ เป็นผูเ้ขา้ร่วม

การประชมุที�มาดว้ยตนเอง จํานวน 19 ราย คดิเป็นจํานวนหุน้ทั 5งหมด 24,981,926 หุน้ และเป็นผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุม
โดยการมอบฉนัทะทั 5งหมด จาํนวน 466 ราย คดิเป็นจํานวนหุน้ทั 5งสิ5น 227,058,107 หุน้ รวมจํานวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะที�เขา้ร่วมทั 5งหมด 485 ราย คดิเป็นจํานวนหุน้ทั 5งหมด 252,039,933 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 84.0133 ครบองค์ประชุม
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
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เอกสารแนบ 1 
พธิกีร ไดเ้รยีนเชญิ ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ซึ�งทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถ้อื

หุน้และเปิดการประชมุ 
ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบั และขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ที�ใหเ้กยีรตสิละเวลามาร่วมในการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ของบรษิทั โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และก่อน
เขา้สูว่าระการประชมุ ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อที�ประชมุดงันี5 

ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทาํใหบ้รษิทัตอ้งประชุมเป็นแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-
AGM) ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา บรษิทัไดมุ้่งมั �นดําเนินธุรกจิดว้ยจรยิธรรมตามหลกับรรษทัภบิาลและวสิยัทศัน์ที�จะสรา้ง
ให้ ทคีวิเอ็ม เป็นผู้นําในธุรกจินายหน้าประกนัภยัและเป็นดิจิทลั อนิชวัร์รนัส์ โบรคเกอร์ อนัดบัหนึ�งในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้บรษิทันําเทคโนโลยต่ีาง ๆ มาสนับสนุนช่องการขาย การบรกิารลูกคา้อย่างรวดเรว็ลํ5าสมยั รวมถงึการ
ใชเ้ทคโนโลยมีาประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ่เพื�อออกผลติภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ถงึแมจ้ะมกีารระบาด
ของ Covid-19 กต็าม 

บรษิทัประสบความสาํเรจ็อย่างมากดว้ยเทคโนโลยแีละขอ้มลูต่าง ๆ ที�บรษิทัมอียู่ ทาํใหบ้รษิทัปรบัตวัและออก
ผลติภณัฑร์องรบัความตอ้งการของลกูคา้ เชน่ ประกนัโควดิ-19 ซึ�งไดผ้ลตอบรบัเป็นอย่างด ีและจากการระบาดของโควดิ
ที�ผ่านมา ทําใหป้ระชาชนทั �วไปหนัมาสนใจการทาํประกนัสุขภาพมากขึ5น บรษิทัจงึคดิคน้และดําเนินการออกผลติภณัฑ์
เกี�ยวกบัสุขภาพรองรบัความต้องการของลูกค้าได้อย่างทนัท่วงที ส่งผลให้ผลประกอบการออกมาดีมากและสูงเป็น
ประวตักิารณ์ตั 5งแต่บรษิทัเริ�มดาํเนินการ 

ไม่เพยีงบรษิทัจะมุ่งเน้นการเตบิโตและทํากําไรเท่านั 5น บรษิทัเหน็ความสาํคญัของการจดัการเพื�อความยั �งยนื
เชน่กนั ภายใตก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานที�มคีวามมุ่งมั �นในการพฒันาองคก์รร่วมกนั 
และรกัษามาตรฐานอย่างต่อเนื�อง พฒันาองค์กรดา้นทรพัยากรมนุษยใ์หม้ศีกัยภาพ เพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนั 
บรษิทัสง่เสรมิพนกังานใหม้กีารคดิคน้นวตักรรมและมสี่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและทศิทางขององคก์ร เพื�อรองรบั
การการขยายและการเตบิโตของระบบเศรษฐกจิและบรษิทัในอนาคต รวมถงึยดึมั �นในการดําเนินธุรกจิตามนโยบายการ
กํากบัดูแลกจิการที�ดีและประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม บรษิทัระบุประเด็นสําคญัและ
ดาํเนินโครงการตามเป้าหมายสากลขององคก์ารสหประชาชาตเิพื�อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ดงันี5  

1)  จริยธรรมในการดาํเนินธรุกิจ  
ตรงกบัเป้าหมายลําดบัที� 8 อาชพีและเศรษฐกจิที�ดี เพื�อส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที�ต่อเนื�อง 

ครอบคลุม และยั �งยนื ส่งเสรมิศกัยภาพการทําใหเ้กดิอาชพี การจ้างงานอย่างถว้นหน้า เป็นธรรม และงานที�มคีุณค่า
สาํหรบัทกุคน 

2)  การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั  
ตรงกบัเป้าหมายลาํดบัที� 17 การร่วมมอืพฒันาอย่างยั �งยนื โดยเสรมิสรา้งวธิกีารปฏบิตัใิหเ้ขม้แขง็และสรา้ง

พลงัความร่วมมอืนานาชาติเพื�อการพฒันาอย่างยั �งยนื ซึ�งถือเป็นประเด็นสาระสําคญัของธุรกจิโดยบรษิัทจกัต้อง
ดาํเนินงานตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัอยา่งเครง่ครดัทั 5งกฎหมายไทย และกฎหมายสากล มเิช่นนั 5นบรษิทัอาจถูกสั �งให้
ระงบัการดาํเนินงานหรอืถอนใบอนุญาตฯได ้รวมถงึปฎบิตัต่ิอคู่คา้และคู่แขง่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่มกีารกดี
กนัทางการคา้ การเขา้ถงึตลาด หรอืการกระทาํใด ๆ ที�ขดัต่อการทาํธุรกจิอยา่งเป็นธรรม 

3)  การดแูลพนักงาน  
ตรงกบัเป้าหมายลาํดบัที� 3 สุขภาพ ที�ด ีและเป้าหมายลําดบัที� 8 อาชพีและเศรษฐกจิที�ด ีเพื�อทาํใหแ้น่ใจถงึ 

การจา้งงานอย่างถว้นหน้าและเป็นธรรม งานที�มคีุณค่าสาํหรบัทุกคน การมสีุขภาวะในการดํารงชพีและส่งเสรมิความ
เป็นอยูท่ี�ดใีนทกุชว่งอาย ุและเป้าหมายลาํดบัที� 5 ความเทา่เทยีมกนัทางเพศ เพื�อบรรลุถงึความเทา่เทยีมกนัทางเพศ 
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เอกสารแนบ 1 
และสง่เสรมิพลงัของสตรแีละเดก็หญงิทกุคน เพราะบรษิทัเชื�อว่าการที�พนักงานทาํงานอย่างมคีวามสุขจะสามารถสรา้ง
คณุประโยชน์และผลตอบแทน  ต่าง ๆ ใหก้บับรษิทัอยา่งมากมาย ซึ�งสง่ผลดทีั 5งกบับรษิทัเองและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

4)  การพฒันาศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของบคุลากร 
ตรงกบัเป้าหมายลําดบัที� 8 อาชพีและเศรษฐกจิที�ดี เพื�อส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที�ต่อเนื�อง 

ครอบคลุม และยั �งยนื ส่งเสรมิศกัยภาพการทาํใหเ้กดิอาชพีและการจา้งงานอย่างถว้นหน้าและเป็นธรรม และงานที�มี
คณุคา่สาํหรบัทกุคน 

5)  การจดัการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงกบัเป้าหมายลําดบัที� 12 การใชท้รพัยากรอย่างยั �งยนืและรบัผดิชอบเพื�อทาํใหแ้น่ใจว่ามกีารบรโิภคและ

รปูแบบการผลติที�ย ั �งยนื และเป้าหมายลําดบัที� 13 การปฏบิตักิารเกี�ยวกบัสภาพภูมอิากาศ ซึ�งตอ้งดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนเพื�อต่อสู้กบัการเปลี�ยนแปลงรวมถึงการร่วมกนัต่อต้านการทุจรติคอรปัชั �นมาโดยตลอดและมกีารทบทวน
นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดเีป็นประจาํทกุปี 

บรษิทัได้แต่งตั 5งคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการและบรรษทัภบิาล รวมถงึแต่งตั 5งคณะทํางานความยั �งยนื
องคก์รเป็นหน่วยงานดําเนินโครงการดา้นการพฒันาอย่างยั �งยนืโดย คุณสมพร อาํไพสุทธพิงษ์ ประธานบรหิารบญัชี
การเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ์ เป็นประธานคณะทํางาน และรายงานกจิกรรมด้านความยั �งยนืทุกปีต่อคณะกรรมการ
กาํกบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

ในปีที�ผา่นมา ระบบออนไลน์ของบรษิทัไดแ้สดงใหเ้หน็แลว้ว่า บรษิทัสามารถดาํเนินธุรกจิของบรษิทัไมส่ะดุด 
โดยบรษิทัมยีอดการขายประกนัออนไลน์ความคุม้ครองโควดิ-19 กว่า 1 ลา้นกรมธรรม ์ และในปี 2564 บรษิัท
ยงัคงมองหาการลงทุนในกจิการของบรษิทัที�มคีุณภาพ ศกัยภาพและสามารถเสรมิความแขง็แกร่งรวมทั 5งการเตบิโต
อย่างยั �งยนืใหก้บับรษิทั โดยบรษิทัจะพจิารณาอย่างรอบคอบในด้านของมูลค่าการเขา้ลงทุน และความสอดคล้องใน
การทาํธุรกจิกบับรษิทั รวมถงึเป้าหมายดา้นผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหเ้กดิประโยชน์กบัผูม้สี่วนไดเ้สยีมาก
ที�สดุโดยมเีทคโนโลยเีป็นแรงขบัเคลื�อนที�สาํคญั” 

ต่อจากนั 5น ประธานฯ ไดก้ล่าวเริ�มดาํเนินการประชมุตามลาํดบัวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี5 
 
วาระที% 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผ ู้ถือหุ้น คร ั <งที% 1/2563 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมว่าบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 5งที� 1/2563 เมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 
2563 โดยรายละเอยีดไดนํ้าสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมครั 5งนี5แลว้ ปรากฏตามรายละเอยีดในหนังสอื
เชญิประชมุ หน้าที� 9-30 จงึเหน็ควรเสนอใหท้ี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 รบัรองรายงานการประชมุ 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี5ไม่มผีูถ้อื
หุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง ดงันี5 

เหน็ด้วย  254,469,933  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,469,933  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 
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เอกสารแนบ 1 
หมายเหตุ : ในวาระนี5มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 7 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 2,430,000 หุ้น รวมมีผู้เขา้ร่วมประชุม
ทั 5งหมด 492 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั 5งหมดในวาระนี5 254,469,933 หุน้ 

มติที%ประชุม รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 5งที� 1/2563 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 24 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนน
เสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที% 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร (CEO) เป็น
ผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 ของบรษิทัฯ ใหท้ี�ประชมุทราบ  

ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร (CEO) กล่าวสวสัดผีู้ถอืหุ้นทุกท่าน และ
ขอบคณุที�ใหเ้กยีรต ิและสละเวลามารว่มการประชมุผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกสใ์นครั 5งนี5 โดยสรุปรายงานผลการดําเนินงานและ
การเปลี�ยนแปลงของบรษิทัในรอบปีที�ผา่นมาดงันี5 

ในปี 2563 บริษัทตั 5งเป้าเบี5ยประกนัไว้ที� 15,000 ล้านบาท  และทําได้ 15,020 ล้านบาท คดิเป็นรายได้รวม
ทั 5งสิ5น 3,136 ล้านบาท เพิ�มขึ5น 352.2 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 12.7 และมกีาํไรสุทธเิป็นเงนิ 702 ล้านบาท เพิ�มขึ5น 194.7 
ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 38.4 ซึ�งความสาํเรจ็ดงักล่าวนี5เกดิจากคาํแนะนําของคณะกรรมการบรษิทั การวางแผนกลยุทธ์การ
ดาํเนินงานของผูบ้รหิาร การนําเทคโนโลยเีขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ และที�สาํคญัคอื ความร่วมแรงร่วมใจใน
การทํางานของพนักงานทุกคนในบรษิทั ซึ�งทาํใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายในดา้นผลการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ
และต่อเนื�องมาโดยตลอด 

การพฒันาที�สาํคญัในปี 2563 ที�ผา่นมา บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเครอืขา่ยต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปั
ชนัเป็นที�เรยีบรอ้ยแล้ว และตามกรอบระยะเวลา 18 เดอืนหลงัจาการประกาศเจตนารมณ์ ขณะนี5บรษิทัอยู่ระหว่างการ
ดาํเนินการตามขอ้ตกลงการเขา้รว่มเครอืขา่ยเพื�อรบัการประเมนิจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต่อไป   
ประการถัดไป บริษัทได้เขา้ลงทุนในกจิการ บรษิัท ทโีอ 2020  จํากดั เพื�อลงทุนและร่วมทุนดําเนินกิจการด้านการ
ประกนัภยัและสนับสนุนเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัด้านการประกนัภยักบัคู่ค้าในประเทศกมัพูชาและลาว และในต้นปี 2563 
บรษิัทร่วมกบักรุงเทพประกนัภยัเปิดตวัผลิตภณัฑ์ประกนัโควิด-19 ซึ�งได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี อกีทั 5งการเปิดตวั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม ่ๆ อาท ิแคมเปญ “มากกว่าคาํว่ารกั” ซึ�งลูกคา้สามารถส่งประกนัความคุม้ครองต่าง ๆ ใหก้บัคน
ที�ตนรกัไดด้ว้ยตวัเองแทนคาํว่ารกั รวมถงึ การเปิดตวับรกิารใหม่ TQM 24 Smart Services ซึ�งลูกคา้สามารถเลอืก ซื5อ 
จ่าย รบักรมธรรม ์ไดเ้องเพื�อตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ในยุด New Normal การเปิดบรกิารขายผ่านช่องทางตูบุ้ญเตมิโดย
ความร่วมมอืกบั FSMART เพื�ออาํนวยความสะดวกใหลู้กคา้สามารถซื5อประกนัผ่านจุดบรกิารของบุญเตมิกว่า 130,000 
จุด ทั �วประเทศ และการเปิดตวั “ประกนั 3X” มอบความคุ้มครองพร้อมบรกิารพเิศษคอยดูแลจากพนัธมติร ด้วยทมี
ตรวจสอบอบุตัเิหตุบรกิารถงึจุดเกดิเหตุทกุรณี 

พธิกีร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า วาระที� 2 นี5 เป็นวาระที�แจง้เพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ต่อจากนั 5น พธิกีรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี5ไม่
มผีูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ 

มติที%ประชุม รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 
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เอกสารแนบ 1 
วาระที% 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจาํปี 2563 สิ<นสดุวนัที% 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผ ู้สอบ

บญัชี 

ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิสําหรบัปี สิ5นสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 โดยในวาระนี5
ประธานฯ ได้มอบหมายให ้คุณสมพร อําไพสุทธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนักลงทุนสมัพนัธ ์
(CFO) เป็นผูร้ายงานงบการเงนิใหท้ี�ประชมุทราบ 

คณุสมพร อาํไพสทุธพิงษ์ กรรมการ และประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ ์(CFO) รายงานต่อที�
ประชุม เกี�ยวกบังบการเงนิสาํหรบัปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ�งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ โดยมี
รายละเอยีดในรายงานประจาํปี 2563 ซึ�งพอสรปุรวมรายการดงันี5 

               (ลา้นบาท) 

     รายการ 
งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2563 
สนิทรพัยร์วม    4,953.9 
หนี5สนิรวม        2,554.3 
รายไดร้วม        3,136.1 
กาํไรสทุธ ิ        702.0 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 2.34 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เมื�อเทยีบกบัผลประกอบการของปีที�แลว้ อตัราสว่นทกุรายการบรษิทัสามารถทาํไดต้ามเป้าหมายที�บรษิทัตั 5งไว ้

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี5ไม่มผีูถ้อืหุน้ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี5 

เหน็ด้วย  254,469,933 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
รวม      254,469,933 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 
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เอกสารแนบ 1 
มติที%ประชุม อนุมตังิบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิ5นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันท์

ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที% 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรกาํไรประจาํปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่าการจ่ายเงนิปันผลประจําปีโดยจ่ายจากกําไรสะสมของปี 2563 ตั 5งแต่วนัที� 1 
มกราคม 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท จํานวน 
300 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิทั 5งสิ5น 345 ลา้นบาท (สามรอ้ยสี�สบิหา้ลา้นบาท) โดยกาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ที�มี
สทิธริบัเงนิปันผลในวนัที� 10 มนีาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 ซึ�งการจ่ายเงนิปันผล
ในครั 5งนี5 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษิทั ซึ�งบรษิทัไดต้ั 5งสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที%ผา่นมา ดงันี<  

รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผล 2563 (ปีท ี�เสนอ) 2562 2561 
กาํไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 625,669,423 542,544,004 423,182,780 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.15 1.75 1.71 
เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 1.00 0.65 0.45 

วนัที.จ่ายเงินปันผล 8 กนัยายน 2563 12 กนัยายน 2562 4 พฤษภาคม 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - - 0.51 

วนัที.จ่ายเงินปันผล - - 30 สิงหาคม 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - - 0.45 

วนัที.จ่ายเงินปันผล - - 21 พฤศจิกายน 2561 

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานและกาํไรสะสมปี 2563 (บาท/หุน้) 1.15 1.10 0.30 

วนัที.จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2564 14 พฤษภาคม 2563 10 พฤษภาคม 2562 
รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทั)งสิ)น (บาท) 645,000,000 525,000,000 407,250,000 
อ ัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกับกาํไรสุทธ ิ (%) 103.09 96.77 96.24 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี5ไม่มผีูถ้อื
หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี5 

เหน็ด้วย  254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

หมายเหตุ : ในวาระนี5มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�ม 1 ราย คดิเป็นจํานวนหุน้ 19,300 หุน้ รวมมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมทั 5งหมด 
493 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั 5งหมดในวาระนี5 254,489,233 หุน้  

มติที%ประชุม อนุมตัจิดัสรรกาํไรประจาํปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
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เอกสารแนบ 1 
วาระที% 5  พิจารณาเลือกต ั <งกรรมการแทนกรรมการที%ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชมุว่า สาํหรบัวาระนี5ผมขอเรยีนเชญิ ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา ประธานกรรมการบรหิาร 
เป็นผูร้ายงานต่อผูถ้อืหุน้   

ดร.นภสันนัท ์พรรณนิภา  ประธานกรรมการบรหิาร แจง้ต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่าในปีนี5มกีรรมการที�ครบกาํหนด
ออกจากตาํแหน่งตามวาระ มดีงันี5 

1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานกรรมการ   
2. นายมารตุ สมิะเสถยีร กรรมการอสิระ 
3. นายอาํพน อน้เอี�ยม            กรรมการ 

บรษิทัได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 5งเป็นกรรมการล่วงหน้า ผ่าน
ระบบการแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตั 5งแต่วนัที� 1 – 31 ธนัวาคม 2564 
เมื�อครบกาํหนดแลว้ปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชื�อบุคคลใดเขา้มารบัการพจิารณาเลอืกตั 5งเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการ ซึ�งไมร่วมกรรมการที�มสีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณากลั �นกรองอยา่งรอบคอบแลว้ถงึความเหมาะสมที�จะ
เป็นประโยชน์สงูสุดต่อการดําเนินงานของบรษิทั ตลอดจนได้พจิารณาคุณสมบตั ิประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญของ
กรรมการที�ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระแลว้เหน็ว่าเป็นผูท้ี�มคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�
จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบรษิทั โดยให ้(1) ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา (2) นายมารตุ สมิะเสถยีร (3) นายอาํพน อน้เอี�ยม 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง ทั 5งนี5 ไดแ้นบรายละเอยีดประวตัทิั 5ง 3 ทา่น ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมหน้า 32 
– 34  

ซึ�งกรรมการทั 5ง 3 ทา่น ที�ไดร้บัการเสนอชื�อในครั 5งนี5 ไดผ้า่นการพจิารณาและเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที�ออก
จากตําแหน่งตามวาระโดยเสนอชื�อกรรมการที�ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาเป็นกรรมการและดํารง
ตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ�ง ได้แก่ (1) ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา (2) นายมารุต สมิะเสถยีร (3) นายอําพน อน้เอี�ยม เป็น
กรรมการบรษิทัซึ�งกรรมการบรษิทัมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

เพื�อใหส้อดคล้องกบัหลกัธรรมาภบิาลที�ดี พธิกีรได้เรยีนเชญิกรรมการทั 5งสามท่านออกจากการประชุมในวาระนี5
ช ั �วคราว คอื ดร. อญัชลนิ พรรณนิภา ได้เดนิออกจากหอ้งประชุม และเรยีนเชญินายมารุต สมิะเสถยีรและนายอาํพน อน้
เอี�ยม ออกจากหน้าจอการประชมุเป็นการชั �วคราว 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี5ไม่มผีูถ้อื
หุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ จงึแจง้ต่อที�ประชุมว่า มตใินวาระนี5จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหุน้และผูร้บั 

มอบฉันทะที�เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยการพจิารณาเลอืกตั 5งกรรมการแทนกรรมการที�
ออกจากตาํแหน่งตามวาระบรษิทัจะพจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล ซึ�งพธิกีรแจง้สรปุผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี5 

1. ดร.อญัชลิน พรรณนิภา 
เหน็ด้วย  253,688,033 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.6852  
ไม่เหน็ด้วย       801,200* เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.3148 
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 
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เอกสารแนบ 1 
หมายเหตุ : *เพิ�มเตมิจาํนวนเสยีง "ไม่เหน็ดว้ย" ซึ�งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุมร่วมกบัผูใ้หบ้รกิารระบบ

การลงคะแนน อยา่งไรกต็ามไมม่นียัสาํคญัต่อการลงมตวิาระนี5 

2. นายมารตุ สิมะเสถียร 
เหน็ด้วย  254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
 รวม     254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

3. นายอาํพน อ้นเอี%ยม 
เหน็ด้วย  253,688,033 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.6852 
ไม่เหน็ด้วย       801,200* เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.3148 
บตัรเสีย   -       -  
รวม      254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 
หมายเหตุ : *เพิ�มเตมิจาํนวนเสยีง "ไม่เหน็ดว้ย" ซึ�งไดต้รวจสอบหลงัจากการประชุมร่วมกบัผูใ้หบ้รกิารระบบ

การลงคะแนน อยา่งไรกต็ามไมม่นียัสาํคญัต่อการลงมตวิาระนี5 

มติที%ประชุม อนุมตัเิลอืกตั 5งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ ตามรายชื�อที�นําเสนอต่อที�ประชุมจํานวน 3 ท่าน กลบั
เขา้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี5 

1. ดร.อญัชลิน พรรณนิภา 
ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

2. นายมารตุ สิมะเสถียร 
ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

3. นายอาํพน อ้นเอี%ยม 
ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
จากนั 5นพธิกีร จงึเชญิกรรมการทั 5ง 3 ทา่น กลบัเขา้สูห่อ้งประชมุ 

วาระที% 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาํปี 2564 

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พจิารณาโดย
คาํนึงถงึกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ประสบการณ์ ภาระหน้าที� ขอบเขตและบทบาทของความรบัผดิชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ที�คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทั 5งนี5 อยู่ในลกัษณะที�
เปรยีบเทยีบได้กบัระดบัที�ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรม คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 ซึ�งเป็นจํานวนเงนิเท่ากบั
ปี 2563 รายละเอยีดดงันี5 
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เอกสารแนบ 1 

ค่าตอบแทนการประชมุคณะกรรมการ 
เบี<ยประชุม / คร ั <ง (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการบริษทั (BOD) 
- ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี%ยง (RISK) 
- ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (NRC) 
- ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและบรรษทัภิบาล (CG) 1/ 
- ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล - 30,000 
- กรรมการ - 20,000 
คณะกรรมการบริหาร (EC) 
- ประธานกรรมการบรหิาร - ไม่ม ี- - ไม ่ม ี - 
- กรรมการ - ไม่ม ี- - ไม ่ม ี - 

หมายเหตุ : 1/คณะกรรมการกาํกบัดลูกจิการและบรรษทัภบิาลไดร้บัการแต่งตั 5งจากมตทิี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั 5งที� 5/2563 ที�ประชุมเมื�อวนัที� 11 
พฤศจกิายน 2563 

ค่าตอบแทนอื%นๆ  ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการบรษิทั 
(BOD) 

 • ประกนัสขุภาพค่าเบี5ยประกนัวงเงนิไม่เกนิ 
70,000 บาท หรอืค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิไม่เกนิ 
70,000 บาท 

 • ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ (Directors 
and Officers Liability Insurance) โดยบรษิทั
เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย  

• ประกนัสขุภาพค่าเบี5ยประกนัวงเงนิไม่เกนิ 
70,000 บาท หรอืค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิไม่เกนิ 
70,000 บาท 

• ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการ (Directors 
and Officers Liability Insurance) โดยบรษิทัเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี5ไม่มผีูถ้อืหุน้ 
ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี5 

เหน็ด้วย  254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
รวม      254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 
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เอกสารแนบ 1 
มติที%ประชุม อนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
 
วาระที% 7  พิจารณาแต่งต ั <งผ ู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2564 

ในวาระนี5 ประธานฯ ได้มอบหมายให ้คุณมารุต สมิะเสถยีร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานการ
คดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2564 ของบรษิทัใหท้ี�ประชมุทราบ  

คุณมารุต สมิะเสถยีร ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดนํ้าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีKPMG Phoomchai Audit Ltd. เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ประจําปี ���� ซึ�งเป็นการเปลี�ยนผูส้อบบญัช ีเนื�องจากเมื�อไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณงานและอตัราค่า
สอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนอื�นในระดบัเดยีวกนัแลว้เหน็ว่า KPMG Phoomchai Audit Ltd. มคี่าสอบบญัชทีี�เหมาะสม 
มปีระสบการณ์และความเชี�ยวชาญ และยงัเป็นผู้สอบบญัชทีี�ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ให้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ได้ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึเหน็ควรใหเ้สนอที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิโดยผูส้อบบญัชมีรีายนามดงัต่อไปนี5 

ลาํดบั รายชื�อผูส้อบบญัช ี เลขที�ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จาํนวนปีที�สอบบญัชใีหบ้รษิทั  
1 คณุโชคชยั งามวุฒกิลุ 9728 ไมม่ ี และ/หรอื 
2 คณุอรวรรณ ชณุหกจิไพศาล 6105 ไมม่ ี และ/หรอื 
3 คณุบุญญฤทธิ H ถนอมเจรญิ 7900 ไมม่ ี  

โดยผูส้อบบญัชดีงักล่าว ไดร้บัอนุญาตใหต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย และแสดงความเหน็เกี�ยวกบั
งบการเงนิประจําปีของบรษิทัและบรษิทัย่อย หากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้ บรษิทั เค
พเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตรายอื�นจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จาํกดั เพื�อทาํหน้าที�แทนได ้และเหน็สมควรเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีสาํหรบัคา่สอบบญัชขีองงบการเงนิรวม และ
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัและบรษิทัย่อย สาํหรบัรอบปีบญัชสีิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาส
ใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ดงันี5 

รายการ ปี 2564 (ปีที%เสนอ) ปี 2563 
อตัราค่าตอบแทน 

เมื%อเทียบกบัปีก่อน (เพิ�ม/(ลด)) 
บรษิทัผูส้อบบญัช ี บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั จาํนวนเงนิ (บาท) % 
ค่าสอบบญัช ี(บาท) 

- บรษิทั 1,050,000 1,050,000  0.00  0.00% 
- บรษิทัย่อย 3,670,000 4,800,000  (1,130,000) - 23.54% 

รวม 4,720,000 5,850,000  (1,130,000) - 19.32% 
     

ค่าบรกิารอื�น* ตามที�จ่ายจรงิ 100,570   
หมายเหตุ : *ค่าสอบบญัชปีี 2563 ขา้งต้นไม่รวมค่าบรกิารอื�น (Non Audit fee) ซึ�งเป็นค่าบรกิารตรวจสอบการควบคุมทั �วไปของระบบสารสนเทศ 
ค่าบรกิารจดัเตรยีมขอ้มลูเอกสารและค่าใชจ่้ายเรยีกเกบ็อื�น ๆ ของผูส้อบบญัชจีาํนวน 100,570 บาท (หนึ�งแสนหา้รอ้ยเจด็สบิบาท) 

ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทัและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 1 
จากนั 5น พธิกีร ไดแ้จง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ซึ�งในวาระนี5ไม่มผีู้

ถอืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึดาํเนินการแจง้ผลการลงคะแนนเสยีง เป็นดงันี5 

เหน็ด้วย  254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เหน็ด้วย   -       -  
บตัรเสีย   -       -  
รวม      254,489,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000    
งดออกเสียง   -  ไม่นับเป็นฐานเสียง 

มติ ที%ประชุม อนุมตัิการแต่งตั 5งผูส้อบบญัชบีรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัและ
บรษิทัย่อยและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจําปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที% 8  พิจารณาเรื%องอื%น ๆ   

ในวาระนี5 พธิกีร ไดแ้จง้ต่อที�ประชมุว่า ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอแนะความคดิเหน็เขา้มายงับรษิทัเพิ�มเตมิ จงึขอ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะในที�ประชมุ เสนอแนะความคดิเหน็ เพื�อเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ซึ�งในวาระ
นี5ไมม่ผีูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ มขีอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ พธิกีรจงึเรยีนเชญิประธานฯ กล่าวปิดการประชมุ 
  

ประธานฯ กล่าวปิดประชมุ และขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นที�ใหค้วามไวว้างใจรว่มเป็นเจา้ของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์
ปอเรชั �น จาํกดั (มหาชน) อกีทั 5งยงัสละเวลามารว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ในวนันี5 และในครั 5งต่อไปบรษิทั
หวงัว่าจะไดร้บัความรว่มมอืจากผูถ้อืหุน้เป็นอยา่งดเีชน่เคย   

 
ปิดการประชมุ 15.02 น. 

 
         
 

ลงชื�อ .............................................. ประธานกรรมการ 
          (นายอญัชลนิ พรรณนิภา) 
               ประธานที�ประชมุ 

 
 

 
ลงชื�อ ............................................. เลขานุการบรษิทั 
        (นางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์) 

                      เลขานุการที�ประชมุ 
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เอกสารแนบ 2 

คาํประกาศค ุ้มครองข้อม ูลส่วนบคุคล สาํหรบัการประชุมวิสามญัผ ูถ้ือหุ้น คร ั <งที% 1/2564 
 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ใหค้วามสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล จงึขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนี5ใหท่้าน
ทราบเพื�อเป็นการปฏบิตัติาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 
1. ข้อมลูส่วนบคุคลที%มีการเกบ็รวบรวม 

บรษิทัมคีวามจําเป็นจะต้องเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไดแ้ก่ ชื�อ นามสกุล ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ภาพถ่าย เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ ขอ้มลูเกี�ยวกบัการใชง้านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น อเีมล (Email) หมายเลขไอพ ี(IP Address) (กรณีการรบัชม
การประชุมทางออนไลน์)  

บรษิทัจะมกีารบนัทกึและถ่ายทอดภาพและเสยีงในการประชุมนี5 เพื�อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
ในกรณีที�มกีารมอบอํานาจบรษิัทจําเป็นต้องขอสําเนาบตัรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ�งอาจมขีอ้มลูศาสนาอนัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที�มคีวาม

อ่อนไหวปรากฏอยู่ในบตัรประชาชน และบรษิทัไมม่คีวามประสงคจ์ะเกบ็ขอ้มลูดงักล่าว โดยท่านเจา้ของขอ้มลูสามารถปิดทบึขอ้มลูส่วนนั 5นได ้
 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง จะดําเนินการเท่าที�จําเป็นตามวตัถุประสงค์ที�ระบุไวโ้ดยแจง้ชดั ทั 5งนี5 บรษิทัอาจ

รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลที�ไดร้บัมาจากแหล่งอื�น ไดแ้ก่ นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ หรอืศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที�มี
ความจาํเป็นดว้ยวธิกีารตามที�กฎหมายกาํหนด 

 
3. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อม ูลส่วนบคุคล 

บรษิทัเกบ็รวบรวมใชแ้ละเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นการเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 5งที� 1/2564 รวมถงึจดัใหม้ี
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 5งที� 1/2564 ตามที�กฎหมายกาํหนด ทั 5งนี5บรษิทัจะเกบ็รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านและผูท้ี�ท่านกล่าว
อา้งถงึ ตามที�พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหอ้ํานาจในการเกร็วบรวมไดโ้ดยไม่ไดร้บัความยนิยอม เพื�อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมายของบรษิทั หรอืของบุคคลหรอืนิตบุิคคลอื�น หรอืการปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทั 

 
4. ระยะเวลาในการจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล 

บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที�จาํเป็นเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึ�ง
ไดร้ะบุไวใ้นคาํประกาศฉบบันี5ในกรณทีี�ไมส่ามารถระบุระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลไดช้ดัเจน บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลูไวต้ามระยะเวลาที�อาจ
คาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั �วไปสงูสุด 10 ปี) 

 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

ในฐานะที�เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลท่านมสีทิธติามที�กาํหนดไวโ้ดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถงึสทิธต่ิาง ๆ 
ซึ�งอาจรวมถงึสทิธใินการถอนความยนิยอม สทิธใินการขอเขา้ถงึและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สทิธใินกาขอให้
ลบหรอืทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินการขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบุคคลตามวธิกีารที�กฎหมายกาํหนด สทิธิ
รอ้งเรยีน และสทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลที�เกี�ยวกบัตน 

 
6. การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลกบับคุคลอื%นหรือหน่วยงานอื%น 

บรษิทัอาจมคีวามจาํเป็นในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลหรอืนิตบุิคคล หรอืหน่วยงานราชการ ซึ�งทาํงานร่วมกบับรษิทั เพื�อดําเนิน
ตามวตัถุประสงค์ที�ได้แจ้งในคําประกาศฉบบันี5เท่าที�จําเป็น เช่น ผู้ให้บรกิารระบบเทคโนโลย ีหน่วยงานกํากบัดูแล หน่วยงานภาครฐัหรอืตามคําสั �ง
เจา้หน้าที�ผูม้อีํานาจ 

 
7. วิธีการติดต่อ 

ในกรณีที�มขีอ้สงสยัหรอืต้องการสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โปรดตดิต่อตามช่องทางดงัต่อไปนี5 : 
บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั %น จาํกดั (มหาชน): 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 อเีมล: cs@tqm.co.th 
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คาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 
 กรรมการอสิระ จะตอ้งไม่มธีุรกจิหรอืการงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธนาคารพาณิชยอ์นัอาจมผีลกระทบ ต่อการตดัสนิใจ
โดยอสิระของตน และตอ้งมคีณุสมบตัเิพิ�มเตมิ ดงันี5 
 

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 5งหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจครบคมุของบรษิทั ทั 5งนี5ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้เงนิเดอืนประจํา หรอืผู้มี
อาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยในระดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื
ของผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัที�ยื�น
คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ทั 5งนี5 ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที�กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอื
ที�ปรกึษาของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ 

 
3) ไมเ่ป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา 

คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั 5งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีํานาจ
ควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย 
 

4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้ ี
อาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ รวมทั 5งไม่เป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ที�กระทํา เป็นปกตเิพื�อประกอบกจิการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทาง
การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ5าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี5สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทาํนอง
เดยีวกนั ซึ�งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี5ที�ตอ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหนึ�ง ตั 5งแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์
ที�มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตั 5งแต่ 20 ลา้นบาทขึ5นไป แลว้แต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า  ทั 5งนี5 การคาํนวณภาระหนี5
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี5ดงักล่าว ใหน้ับรวม
ภาระหนี5ที�เกดิขึ5นในระหว่าง 1 ปีกอ่นวนัที�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบ
บญัชขีอง บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั
อยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
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6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนั 5นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที�ยื�นคาํขอ
อนุญาตต่อสาํนกังาน 

   
7) ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั 5งขึ5นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�ง

เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 

8) ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอืบริษัทย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนที�มนีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�
รบัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั 5งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบ
กจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัยอ่ย 
 

9) ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

 สาํหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตั 5งกรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตั 5งกรรมการบรษิทั โดย
กรรมการอสิระแต่ละทา่นสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนัไดส้งูสดุไมเ่กนิ 9 ปี  
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ประวตัิกรรมการอิสระ (ผ ู้รบัมอบฉันทะจากผ ู้ถือหุ้น)  
(ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2564)  
 
ชื%อ   นายมารุต สมิะเสถยีร     
อาย ุ   72  ปี   
สญัชาติ   ไทย 
ที%อยู่   172 ซอย พบิลูวฒันา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์10400 
ตาํแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
วนัที%ได ้รบัการแต่งต ั <งเป็นกรรมการ/ผ ูบ้ริหาร  22 กุมภาพนัธ ์2561 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั        ไมม่ ี
จาํนวนปีที%เป็นกรรมการ 3 ปี 
คณุวตุิทางการศึกษา 1. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   2. ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
    
หลกัสตูรการอบรม 

1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 38 (2020) จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 17/2004 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
3. หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) พ.ศ. 2545 จดัโดยวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (2545) 
4. การกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์รมหาชน รุ่นที�11 

     
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื�นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไมม่ ี

การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื�น/กจิการอื�น 
 2564 - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ  บริษทั เอน็ .ดี.เอส.34 จาํกดั 

 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ไทยเนชั �นแนล โปรดคัท ์จาํกดั 
 2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอน็ แอล ด ีเวลลอปเมนต์ จาํกดั (มหาชน) 
 2532 - ปัจจุบนั กรรมการ+คู่สมรสเป็นผูถ้อืหุน้   บรษิทั เอม็.พ.ีเอส.โฮลดิ5ง จาํกดั 

กจิการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิบรษิทัฯ 
 ไมม่ ี

ประวตัิการกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี 

 ไมม่ ี
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที%แตกต่างจากกรรมการคนอื%นๆ  ในทุกวาระที%เสนอในการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้นคร ั <งนี<  
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ที%อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย 
 ไมเ่ป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 
 ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีที�ปรกึษากฎหมาย 

 ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิที�มนียัสาํคญั อนัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าที�ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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ข้อบงัคบับริษทั เฉพาะส่วนที%เกี%ยวข้องกบัการประชุมผ ู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผ ู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสี� (4) เดอืนนบัแต่วนัสิ5นสดุของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 
 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้

ถอืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื�อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
  
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)  ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้

ทั 5งหมดจะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี5 คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสี�สบิหา้วนั (45) วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอืนั 5นจากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทั 5งหลายซึ�งเขา้ชื�อ
กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั 5นจะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสี�สบิหา้ (45) วนันับ
แต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี5ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ที�คณะกรรมการเรยีก
ประชมุ โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอาํนวยความสะดวกตาม
สมควร 

 
 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ที�เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี�ครั 5งใดจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี5  ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกัน
รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครั 5งนั 5นแกบ่รษิทั 

 
ขอ้ 33. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที� วนัเวลา ระเบยีนวาระ

การประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ
เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุต ิหรอืเพื�อพจิารณา แล้วแต่กรณีรวมทั 5งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว 
และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกว่าเจด็ (7) วนักอ่นวนัประชุม ทั 5งนี5ใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสอืพมิพก์อ่นวนัประชมุไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั 

 ทั 5งนี5  สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอนัเป็นที�ตั 5งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�
คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้

 
ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สบิหา้ (25) 

คนหรอืไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั 5งหมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม 
(1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 5งหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
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 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครั 5งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ�ง (1) ชั �วโมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาเขา้

รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที�กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ�ง หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้
รอ้งขอ ให ้

 

 การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นั 5นมใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุม
ใหมแ่ละในกรณีนี5ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า (7) วนักอ่นวนัประชุม ในการประชุมครั 5งหลงันี5
ไมบ่งัคบัว่าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรอืไม่สามารถ

ปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุ ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ใน
ที�ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหท้ี�ประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�
ประชมุดงักล่าว 

 
ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ�ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ�ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมี

ส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื�องใด ผูถ้ือหุน้คนนั 5นไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั 5น นอกจากการออกเสยีง
เลอืกตั 5งกรรมการ และลงมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี5 
(ก) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีง

เทา่กนัใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ5นอกีเสยีงหนึ�ง (1) เป็นเสยีงชี5ขาด 
(ข) ในการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีง

ทั 5งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ 
(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี5 ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสยีงทั 5งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทั 5งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้กบุ่คคลอื�น 
(2) การซื5อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื�นมาเป็นของบรษิทั 
(3) การทํา แก้ไข หรอืเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิัททั 5งหมดหรอืบางส่วนที�สําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื�นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื�นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อการแบ่งผลกาํไรขาดทนุกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(5) การเพิ�มหรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
(6) การเลกิบรษิทั 
(7) การออกหุน้กูเ้พื�อเสนอขายต่อประชาชน 
(8) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื�น 

 
 ภายใต้บงัคบัของขอ้ 36 วรรคหนึ�ง การทํารายการใดของบรษิทัไม่เกนิขนาดรายการตามที�พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เกี�ยวกบัการได้มาหรอื
จาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิกาํหนด ใหค้ณะกรรมการสามารถดาํเนินการไดโ้ดยใหเ้ป็นไปตามอาํนาจอนุมตัแิละดาํเนินการของ
กลุ่มบรษิทั (Delegation of Authority) 
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คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 17. ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตั 5งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี5 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�ง (1) หุน้ต่อหนึ�ง (1) เสยีง 
(ข) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูท่ ั 5งหมดตาม (ก) เลอืกตั 5งบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้

ในกรณีที�เลอืกตั 5งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
(ค) บุคคลที�ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั 5งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพงึ

มหีรอืจะพงึเลอืกตั 5งในครั 5งนั 5น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั 5งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ
จาํนวนกรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั 5งในครั 5งนั 5น ใหป้ระธานในที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี5ขาด 
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เอกสารและหลกัฐานที%ผ ู้เขา้ร ่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 
วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง การนับคะแนน 

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผ ู้ถือหุ้นผ่านสื%ออิเลก็ทรอนิกส ์ 
 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะที�มคีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 5งที� 1/2564 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉันทะต้องส่งเอกสารยนืยนัตวัตนตามรายละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุมฯ (ตามรายละเอยีดเอกสารแนบ 5) มายงั
บรษิทัภายในวนัที% 20 ธนัวาคม 2564 เมื�อบรษิทัไดต้รวจสอบรายชื�อผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบยีนรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มี
สทิธเิขา้ร่วมประชุมฯ ที�กําหนดไว้ในวนัที� 26 พฤศจกิายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บรษิทั โอเจอนิเตอร์เนชั �นแนล 
จํากดั ซึ�งเป็นผูใ้หบ้รกิารการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ที�สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดสพธอ. จะ
ส่ง Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มอืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมล์ที�ไดส้่งมาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนั
ประชมุ สาํหรบัใชใ้นโปรแกรมการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 5งที� 1/2564 ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

แนวปฏิบตัิในการประชุมวิสามญัผ ู้ถือหุ้นคร ั <งที% 1/2564 ผ่านสื%ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื%ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
(1) เมื�อผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยนืยนัตวัตนกลบัมายงับริษัทภายในวนัที� 20 

ธนัวาคม 2564 บรษิัท โอเจอนิเตอร์เนชั �นแนล จํากดั ซึ�งเป็นผู้ใหบ้รกิารการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสื�อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ที�สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดสพธอ. จะส่ง Link สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม และ
คูม่อืการเขา้ใชง้านในระบบไปยงัอเีมลท์ี�ไดส้ง่มาแจง้บรษิทัล่วงหน้า 3 วนักอ่นวนัประชมุ 

(2) การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และการนับคะแนนของบริษัท สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ค 
(Notebook) / แทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศพัทม์อืถอืผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome 
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอื Internet บา้นพื5นฐาน 

(3) โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมการประชุมทั 5งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวธิกีารทั 5งแบบเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 7 

2. การส่งคาํถามล่วงหน้า (ภายในวนัที% 20 ธนัวาคม 2564) 
 ผูถ้อืหุน้สามารถสง่คาํถามล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้งตามแต่วาระไดใ้นชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. 
โดยบรษิทัจะรวบรวมคาํถามที�เกี�ยวขอ้งบนัทกึในรายงานการประชมุภายหลงัการประชมุเสรจ็สิ5น 

3. วิธีการถามคาํถามในระหว่างการประชุม 
ผูถ้อืหุน้สามารถส่งคาํถามผ่านหน้าต่างขอ้ความ หรอื Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคําถามดงักล่าวในช่วง 

Q&A ของแต่ละวาระผ่านโปรแกรมการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 5งที� 1/2564 ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) โดยระบบ
ของบรษิทั โอเจอนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั 

4. เอกสารยืนยนัต ัวตนที%ต้องส่งพร้อมแบบฟอร ์มลงทะเบียน  (QR Code) เพื%อ เข้าร่วมประชุมผ่านสื%อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

ผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดสง่เอกสารดงัต่อไปนี5 (แลว้แต่กรณี) ถงึเลขานุการบรษิทั ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทัตาม
รายละเอยีดในขอ้ 6. ภายในวนัที� 20 ธนัวาคม 2564 

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบียน QR Code 
(2) ใบตอบรบัเข้าร่วมประชุมผ่านสื%ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) (เอกสารแนบ6) 
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(3) เอกสารประกอบของผ ู้ถือหุ้นที%เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (แล้วต่อกรณี) เพื%อยืนยนัตวัตน
อย่างถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดงันี<  

(3.1)  ผ ู้ถือหุ้นที%เป็นบคุคลธรรมดา 
 กรณีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)   

(ก) เอกสารแสดงตนที�ราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตร
ประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี� หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลี�ยนแปลงชื�อ-สกุล 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ ื�นเขา้รว่มประชมุแทน ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ค) สาํเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ ที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้

ตามขอ้ (3.1) (ก) และผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3.2)  ผ ู้ถือหุ้นที%เป็นนิติบคุคล 
 กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื�อ

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ก) เอกสารแสดงตนที�สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตาม

ขอ้ (3.1) (ก)  
(ข) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมี
อาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ 

 กรณีที�มกีารมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
(ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
(ง) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึ�งลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ
มอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ 

(จ) สําเนาเอกสารแสดงตนที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผู้มอบ
ฉนัทะและไดล้งลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ฉ) เอกสารแสดงตนที�ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตาม
ขอ้ (3.1) (ก) 

(3.3)  กรณีผ ู้ถือหุ้นที%เป็นผ ู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต ั <งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผ ู้รบัฝากและดแูลหุ้น 

(ก) ใหเ้ตรยีมเอกสารและแสดงเอกสารเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้ที�เป็นนิตบิุคคลขอ้ (3.2)  
(ข) ในกรณีที�ผูถ้ือหุ้นที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะแทนตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี5เพิ�มเตมิ 
(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ําเนินการลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
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(2) หนังสอืยนืยนัว่า Custodian ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ Custodian ทั 5งนี5เอกสารที�มไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษา
องักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนั 5นรบัรองความถูกตอ้งของคาํ
แปล  

5. วิธีการมอบฉันทะ  
บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบตามที�กรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไวต้าม

ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรื�องกาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 ดงันี5 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั �วไปซึ�งเป็นแบบที�งา่ยไมซ่บัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็หนแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�กาํหนดรายการต่างๆที�มอบฉนัทะที�ละเอยีดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั 5งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากดแูลหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ที�ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตวัเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี5 
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ�งเพยีงแบบเดยีวเทา่นั 5น ดงันี5  

 ผูถ้อืหุน้ทั �วไปสามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเทา่นั 5น 
 ผูถ้อืหุน้ปรากฏชื�อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั 5งให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ค.  
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลหนึ�งตามวตัถุประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั* คอื  

นายมารตุ สิมะเสถียร ตามที�บรษิทัไดเ้สนอชื�อไวใ้หเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

*กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัลงมตแิทน โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐานมายงัเลขานุการ
บรษิทั ตามชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. ภายในวนัที� 20 ธนัวาคม 2564 

3. ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถอือยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที�ตน
ถอือยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ที�ผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั 5งใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

4. ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงเหน็ด้วยไม่เหน็ด้วยหรอืงด
ออกเสยีงเพยีงอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั 5นไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้(เว้นแต่เป็นการ
ออกเสยีงของ Custodian) 

5. ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทพรอ้มทั 5งขดีฆ่าลงวนัที�ที�ทําหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื�อใหถู้กต้องและมผีล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทั 5งนี5 บรษิทัไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที�ลงทะเบยีน
เขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์

6. ช่องทางติดต่อบริษทั 
ไปรษณีย ์: “เลขานุการบรษิทั” 

บรษิทั บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  
เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 

E-mail :  cs@tqm.co.th 
เบอรโ์ทรศพัท ์:  02-119-8888 ต่อ 1069 หรอื 7855 
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ทั 5งนี5 หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัการประชมุโดยสามารถตดิต่อเจา้หน้าที� ดงันี5 
(1) การส่งเอกสารยนืยนัตวัตนเพื�อเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตดิต่อเลขานุการ

บรษิทั เพื�อสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิได ้ตามชอ่งทางการตดิต่อบรษิทัตามรายละเอยีดในขอ้ 6. 
(2) ขั 5นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที�ยนืยนัตวัตนอย่างถูกตอ้งและ

ครบถ้วนแล้ว ตดิต่อบรษิทั โอเจอนิเตอรเ์นชั �นแนล จํากดั ตามเบอรโ์ทรศพัท์ที�ระบุไวใ้นคู่มอืการใชง้านที�
ไดร้บัทาง E-Mail 

 

******************************************** 
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ใบตอบรบัเข้าร่วมประชุมผ่านสื%ออิเลก็ทรอนิกสข์อง 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 
 

(1)  ขา้พเจา้ ………………………………………………………………….. สญัชาต ิ……………………………………………. 
          

อยูบ่า้นเลขที� …………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
(2) เป็นผูถ้อืหน่วยบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  

 
โดยถอืหน่วยจาํนวนทั 5งสิ5นรวม ……………………………………….   หน่วย  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หากท่านไม่สามารถเข้ารว่มประชุมผา่นสื%ออิเลก็ทรอนิกส  ์และประสงคอ์อกเสยีงลงคะแนนแทน ในการประชุม

ครั 5งนี5 โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และปิดอากรแสตมป์
จาํนวน 20 บาท พรอ้มกบันําหนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบเพื�อแสดงตน พรอ้มเอกสารประกอบในการเขา้ร่วมประชุม 
ส่งบรษิทัภายในวนัที�กําหนด และในกรณีที�ท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน โปรดกรอก
รายละเอยีดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะที�สง่มาดว้ย โดยท่านสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบเพื�อแสดง
ตนมายงั ”เลขานุการบรษิทั” บรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชั �น จํากดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอื E-Mail: cs@tqm.co.th ภายในวนัที� 20 ธนัวาคม 2564 

 
 
 

ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุม และลงคะแนนผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) สาํหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืครั 5งที� 1/2564 
วนัที� 28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยตอ้งการเขา้รว่มประชุม 

 
เขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง  
 
มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว ) ..................................................................................................   
 
หมายเลขบตัรประชาชน   ............................................................. ไดเ้ขา้รว่มประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 
(3) ขอ้มลูในการจดัสง่วธิกีารเขา้ร่วมประชุม  

อเีมล  ........................................................................................... (โปรดระบุ)  
เบอรโ์ทร  ..................................................................................... (โปรดระบุ) 

(4)  จดัส่งเอกสารเพื�อยนืยนัตวัตนตามเอกสารแนบ 5 เอกสารและหลกัฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้า
รว่มการประชุม, วธิกีารการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง การนับคะแนน, การแจง้
ผลการนบัคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ภายในวนัที� 20 ธนัวาคม 2564 

(5)  เมื�อท่านได้รบัการยนืยนัตวัตนแล้ว บรษิทั โอเจอนิเตอร์เนชั �นแนล จํากดั จะจดัส่ง Link เขา้ร่วมประชุม และ
คูม่อืการใชง้านการเขา้รว่มประชุมไปยงัอเีมลที�ท่านไดร้ะบุไวข้า้งตน้ล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม 
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    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั %วไปซึ%งเป็นแบบที%งา่ยไม่ซบัซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

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

1.  ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาต.ิ.......................................................................... 
I/We            Nationality 
สาํนกังานตั 5งอยู่เลขที� ………………………………………………..ตําบล/แขวง ………………………………………………... 
Residing at No.            Tambol/Kwaeng  
อาํเภอ/เขต …………...…..…………….. จงัหวดั ……………………….………… รหสัไปรษณีย ์…………………….…….... 
Amphur/Khet    Province        Postcode 

2.  ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั %น จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทั 5งสิ5นรวม …………………….… หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….… เสยีง  ดงันี5 
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 ตําแหน่ง 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)  ชื�อ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี 
Name                                                                Age                      Years 
อยู่บา้นเลขที�........................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง..................................... 
Residing at No.          Road                                       Tambol/Khwang 
อาํเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..................... หรอื  

                  Amphur/Khet                                    Province                                 Postal code               or 
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 (3)  ชื�อ........................................................................................... อายุ .................................................... ปี 
Name                                                               Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที�........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง.................................. 
Residing at No.       Road                                        Tambol/Khwang 
อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์...................... หรอื  
Amphur/Khet                                  Province                                Postal code                        or 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 5งที� 1/2564 ในวนัองัคารที� 28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้ง
ประชุมซื�อสตัย ์ชั 5น 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

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. 

    
 กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั 5น  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act. 
 
  ลงชื�อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                            Grantor  
         (………………………………….…………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
         (……………………………………………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
          (……………………………………………) 

 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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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                                                                                                                                   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที%กาํหนดรายการต่างๆ  ที%จะมอบฉันทะที%ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting) 

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

1.  ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาต.ิ.......................................................................... 
I/We            Nationality 
สาํนกังานตั 5งอยู่เลขที� ………………………………………………..ตําบล/แขวง ………………………………………………... 
Residing at No.            Tambol/Kwaeng  
อาํเภอ/เขต …………...…..…………….. จงัหวดั ……………………….………… รหสัไปรษณีย ์…………………….…….... 

       Amphur/Khet                                  Province      Postcode 
2.  ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั %น จาํกดั (มหาชน) 

Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทั 5งสิ5นรวม …………………….… หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………….……… เสยีง  ดงันี5 
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 ตําแหน่ง 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)  ชื�อ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี 
Name                                                                Age                      Years 
อยู่บา้นเลขที�........................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง..................................... 
Residing at No.          Road                                       Tambol/Khwang 
อาํเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..................... หรอื  
Amphur/Khet                                    Province                                 Postal code               or  
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 (3)  ชื�อ........................................................................................... อายุ .................................................... ปี 

Name                                                               Age                        Years 
อยู่บา้นเลขที�........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง.................................. 
Residing at No.       Road                                        Tambol/Khwang 
อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์...................... หรอื  
Amphur/Khet                                  Province                                Postal code                        or
                     

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 5งที� 1/2564 ในวนัองัคารที� 28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้ง
ประชุมซื�อสตัย ์ชั 5น 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

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.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั 5งนี5 ดงันี5 
     I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที� 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 
Agenda item 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of the 2021 Annual General Meeting 

of Shareholders held. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 
    Approve       Disapprove                 Abstain 

 
วาระที� 2  พจิารณาอนุมตักิารเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้ที�ตราไว ้(Par) 
Agenda item 2 To consider the change of par value 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects 

as deemed appropriate.  
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 
    Approve       Disapprove                 Abstain 
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วาระที� 3  พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. (มลูค่าหุน้และจาํนวนหุน้) 
Agenda item 3 To consider the amendment of Memorandum of Association No.4 (Par Value and Number of 

Shares) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

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

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย       งดออกเสยีง 
    Approve       Disapprove                 Abstain 

  
วาระที� 4  พจิารณารบัทราบการลงทุนโดยเขา้ซื5อหุน้ในบรษิทั ทคีวิซ ีจาํกดั 
Agenda item 4 To acknowledge the investment in TQC Co., Ltd. 

วาระนี5เป็นเรื�องที�รายงานเพื�อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required. 

 
วาระที� 5  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda item 5 Others matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects 

as deemed appropriate.  
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  

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

5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี5 ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั 5น
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที�ที�ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
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. 
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กจิการใดที�ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 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. 
 
 
  ลงชื�อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                            Grantor  
         (………………………………….…………) 

 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
          (……………………………………………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                             Proxy 
          (……………………………………………) 
หมายเหตุ 

1.   ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2.  วาระเลอืกตั 5งกรรมการสามารถเลอืกตั 5งกรรมการทั 5งชุดหรอืเลอืกตั 5งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.   ในกรณทีี�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิไดใ้นในประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ

แบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั %น จาํกดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 5งที� 1/2564 ในวนัองัคารที� 28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื�อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุมซื�อสตัย ์ชั 5น 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเข้
บวั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2564 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.  

วาระที� ................................. เรื�อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

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

appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
          Approve            Disapprove       Abstain  

วาระที� ................................. เรื�อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

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

appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
          Approve            Disapprove       Abstain  

วาระที� ................................. เรื�อง .......................................................................................  
Agenda              Subject 

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

appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
          Approve            Disapprove       Abstain  
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C. 

(แบบที%ใช้เฉพาะกรณีผ ูถ้ือหุ้นเป็นผ ูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต ั <งให้ คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผ ูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 
(Applicable to foreign shareholder appointing a custodian in Thailand to act on his/her behalf) 

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

1.  ขา้พเจา้........................................................................................สญัชาต.ิ.......................................................................... 
I/We            Nationality 
สาํนกังานตั 5งอยู่เลขที� ………………………………………………..ตําบล/แขวง ………………………………………………... 
Residing at No.            Tambol/Kwaeng  
อาํเภอ/เขต …………...…..…………….. จงัหวดั ……………………….………… รหสัไปรษณีย ์…………………….…….... 
Amphur/Khet                                  Province                            Postcode 

2.  ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั %น จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จาํนวนทั 5งสิ5นรวม …………………….… หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………… เสยีง  ดงันี5 
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 ตําแหน่ง 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)  ชื�อ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี 
Name                                                                Age                      Years 
อยู่บา้นเลขที�........................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง..................................... 
Residing at No.          Road                                       Tambol/Khwang 
อาํเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..................... หรอื  
Amphur/Khet                                    Province                                 Postal code               or 
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 (3)  ชื�อ............................................................................................. อายุ .............................................. ปี 

Name                                                                Age                      Years 
อยู่บา้นเลขที�........................ ถนน................................................... ตําบล/แขวง..................................... 
Residing at No.          Road                                       Tambol/Khwang 
อาํเภอ/เขต............................................... จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..................... หรอื  

              Amphur/Khet                                    Province                                 Postal code                    or 
 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครั 5งที� 1/2564 ในวนัองัคารที� 28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้ง
ประชุมซื�อสตัย ์ชั 5น 6 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

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.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั 5งนี5 ดงันี5 

I/We authorize the proxy holder to attend and vote in this meeting as follows: 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั 5งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
 Grant proxy in accordance with the total amount of shares holding and have the right to vote. 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื 

Partially grant proxy namely 
 หุน้สามญั ……………………….หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้...........……………..……..เสยีง 

Ordinary shares                        shares and have the right to vote equal to                 votes 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ……………………หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้...........……………………เสยีง 

Preference shares                    shares and have the right to vote equal to                  votes 
รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ั 5งหมด............................................................เสยีง 
Total voting rights         votes 

5.  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั 5งนี5 ดงันี5 
     I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 

วาระที� 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 
Agenda item 1   To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2021. 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย.................. เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย.................. เสยีง      งดออกเสยีง.................. เสยีง  
    Approve         Votes         Disapprove          Votes         Abstain                   Votes 
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วาระที� 2  พจิารณาอนุมตักิารเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้ที�ตราไว ้(Par) 
Agenda item 2   To consider the change of par value.  

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย.................. เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย.................. เสยีง      งดออกเสยีง.................. เสยีง  
                  Approve         Votes         Disapprove          Votes        Abstain                   Votes 

  
วาระที� 3  พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ �. (มลูค่าหุน้และจาํนวนหุน้) 
Agenda item 3 To consider the amendment of Memorandum of Association No.4 (Par Value and Number of 

Shares) 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:  

 เหน็ดว้ย.................. เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย.................. เสยีง      งดออกเสยีง.................. เสยีง  
                Approve         Votes         Disapprove          Votes        Abstain                   Votes 
  

วาระที� 4  พจิารณารบัทราบการลงทุนโดยเขา้ซื5อหุน้ในบรษิทั ทคีวิซ ีจาํกดั 
Agenda item 4 To acknowledge the investment in TQC Co., Ltd. 

วาระนี5เป็นเรื�องที�รายงานเพื�อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.  

วาระที� 5  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda item 5  Others matters (if any) 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: :  

 เหน็ดว้ย.................. เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย.................. เสยีง      งดออกเสยีง.................. เสยีง  
                Approve         Votes         Disapprove          Votes        Abstain                   Votes 
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6.  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี5ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง
นั 5นไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
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. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุม
มกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติม
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร  
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. 

กจิการใดที�ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 

 
  ลงชื�อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                Grantor  
         (…………………………………….…………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                     Proxy 
         (…………………………………….…………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                     Proxy 
         (…………………………………….…………) 
 
หมายเหตุ  

1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะแบบ ค. นี5ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั 5งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้ใหเ้ท่านั 5น  

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื  
(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อ
แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 

4. วาระเลอืกตั 5งกรรมการสามารถเลอืกตั 5งกรรมการทั 5งชดุหรอืเลอืกตั 5งกรรมการเป็นรายบุคคล  
5. ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

The Supplementary Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืครั 5งที� 
1/2564 ในวนัองัคารที� 28 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวธิกีารประชุมผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ณ หอ้งประชุมซื�อสตัย ์ชั 5น 6 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืจะ
พงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of TQM Corporation Public Company of 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� ................................. เรื�อง .......................................................................................  
Agenda                  Subject 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
  (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย.................. เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย.................. เสยีง      งดออกเสยีง.................. เสยีง  
            Approve         Votes         Disapprove          Votes        Abstain                   Votes 

 
วาระที� ................................. เรื�อง .......................................................................................  
Agenda                  Subject 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
  (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย.................. เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย.................. เสยีง      งดออกเสยีง.................. เสยีง  
            Approve         Votes         Disapprove          Votes        Abstain                   Votes 

 
วาระที� ................................. เรื�อง .......................................................................................  
Agenda                  Subject 

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

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี5  
  (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย.................. เสยีง       ไม่เหน็ดว้ย.................. เสยีง      งดออกเสยีง.................. เสยีง  
            Approve         Votes         Disapprove          Votes        Abstain                   Votes 

 


