
 

 

 

 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 
             

  
 
 
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา  14.00 น. 
 

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) 

 
            
หมายเหตุ :  การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้เป็นการจัดประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพือ่เป็นการอำนวยความสะดวก

ให้กับผู้ถือหุ้น และหลีกเล่ียงการรวมตวักันของคนจำนวนมากที่มีความเส่ียงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย 

ผู้ถือหุ้นสามารถเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนกิส์ โดยไม่ต้องเดินทางมายังบริษัท 



สารบัญ 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565                                      หน้า   
 

 

• เอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในหน้าสารบญันี้  

• หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 (ฉบับเต็ม)                           1 

• สำเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1)                     6 

• ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2)                                                                       20 

• นิยามของกรรมการอิสระ  (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3)                24 

 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565                                            หน้า 

 

•   ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4)                           27 

•   ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-EGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)      31 

•   แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)                  37 

•   แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7)                         38 

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับ Custodian) สามารถดาวนโ์หลดได้จาก                   39           

เว็บไซต์ของบริษัทท่ี  www.tqr.co.th   (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 

 

 

เพื่อใช้ในการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม  

 

http://www.tqr.co.th/
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 

ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพ่ิมอีก 2 ท่าน 
             

 
3.1 ดร.อัญชลิน พรรณนิภา  

  ประเภทกรรมการบริษัทท่ีเสนอเลือกต้ัง  :   กรรมการ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา    :        คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน    
                                                   ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น แ ล ้ ว เ ห ็ น ว ่ า  ด ร . อ ั ญ ช ล ิ น  พ ร ร ณ น ิ ภ า  เ ป ็ น ผ ู ้ ท ี ่ มี  
                                                   คุณสมบัติตามที ่กฎหมายกำหนด มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และ  
                                                   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทตลอด  
                                                   มาเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไป จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุม วิสามัญผู้ถือ 
                                                   หุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร.อัญชลิน พรรณนิภา เป็นกรรมการบริษัท                                            
การถือหุ้น บมจ. ที คิว อาร์ 

(ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2565) 

•    - ไม่มี-  
 
 

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/             -ไม่มี - 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
ข้อพิพาททางกฎหมาย                               -ไม่มี – 
 
เอกสารประวัติกรรมการ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา เพิม่เตมิประกอบการพิจารณา อยู่ในหน้าที่ 22 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

  
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 
ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกต้ังเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพ่ิมอีก 2 ท่าน 

             
 

3.2 ดร.นภัสนนัท์ พรรณนิภา  

ประเภทกรรมการบริษัทท่ีเสนอเลือกต้ัง  :   กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหา     :      คณะกรรมการบริษ ัทได ้พ ิจารณาจากความรู ้  ความสามารถ และประสบการณ์ใน    
                                                   ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น แ ล ้ ว เ ห ็ น ว ่ า  ด ร . น ภ ั ส น ั น ท์  พ ร ร ณ น ิ ภ า  เ ป ็ น ผ ู ้ ท ี ่ มี  
                                                   คุณสมบัติตามที ่กฎหมายกำหนด มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และ 
                                                   ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทตลอด  
                                                   มาเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไป จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ 
                                                   หุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา เป็นกรรมการบริษัท                                            
 
การถือหุ้น บมจ. ที คิว อาร์ 

(ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2565) 
 

•    - ไม่มี-  

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/             -ไม่มี - 

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย                               -ไม่มี – 

 

เอกสารประวัติกรรมการ ดร.นภสันันท์ พรรณนิภา เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา อยู่ในหน้าที่  23 



ดร.อญัชลนิ พรรณนภิา   

 

ขอ้มลูสว่นตวั 

 เพศ ชาย 

 อาย ุ 60   

 สญัชาต ิ ไทย 
 

การศกึษา  

 ปรญิญาเอก ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ� มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

 ปรญิญาเอก รัฐประศาสนศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ มหาวทิยาลัยอสีเทริน์เอเชยี 

 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑตินักบรหิาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีรัฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 

ประวตักิารอบรม  

 หลกัสตูร 2morrow Scaler ปี 2563 Stock2morrow 

 หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่

ทีF 7/2019 (IOD) 

 หลกัสตูร Modern Manager Program (MMP 66) ปี 

2562 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 หลกัสตูร Everest Business Camp ปี 2562 

มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

 หลกัสตูรบรหิารระดับสงู สถานบนัวทิยาการตลาดทนุ

(วตท.) รุน่ 26 ปี 2561 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ทีF 58 ปี 

2558 

 หลกัสตูร การเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย สําหรับนักบรหิารระดับสงู รุน่ทีF 18 

(ปปร.18) ปี 2557 

 หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดับสงู (วปส.)  รุน่ทีF 3 

ปี 2556 

 หลกัสตูร ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY 

(ABC) รุน่ทีF1 ปี 2556 

 หลกัสตูรการบรหิารจัดการดา้นความมัFนคงขั eนสงู (สว

ปอ.มส.) รุน่ทีF 3 ปี 2555 

 หลกัสตูรการบรหิารความเสีFยงสําหรับผูบ้รหิารรุน่ทีF 9 

ปี 2554 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 หลกัสตูร Director Certification Program Class 

146 ปี 2554 

 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of 

Strategy รุน่ 8 ปี 2553 

 หลกัสตูร Role of the Chairman Program รุน่ 23 ปี 

2553 

 หลกัสตูรการเป็นนักวเิคราะหท์างธรุกจิและเศรษฐกจิ 

รุน่ 17 ปี 2553 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานบรษัิท บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัFน จํากดั (มหาชน) 

 2554 – 2561 ประธานกรรมการ / ประธานบรษัิท บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชัFน จํากดั 

 2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานบรษัิท บรษัิท ทคีวิเอ็ม อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จํากดั 

 2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานบรษัิท บรษัิท ทคีวิเอ็ม ไลฟ์ อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จํากดั 

 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จํากดั 

 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท ทร ูเอ็กซต์รา้ โบรกเกอร ์จํากดั  

 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท อซีีF เลนดิeง จํากดั 

 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท ทคีวิซ ีจํากดั 

 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท ทโีอ 2020 จํากดั 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท ทคีวิเอ็ม. เพลส จํากดั 

 2550 – ปัจจบุนั ประธานบรษัิท    บรษัิท แคสแมท จํากดั 

 2549 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชัFน จํากดั   

Patcharee.K
Typewriter
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 ดร.นภสันนัท ์พรรณนภิา   

 

ขอ้มลูสว่นตวั 
 เพศ หญงิ 
 อาย ุ 49   
 สญัชาต ิ ไทย 

 

การศกึษา  
 ปรญิญาเอก รัฐประศาสนศาสตรป์รัชญาดษุฎบีณัฑติ มหาวทิยาลัยอสีเทริน์เอเชยี 
 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ-นักบรหิาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

 

ประวตักิารอบรม  
 หลกัสตูรสดุยอดผูนํ้าวทิยาการประกนัภยัระดับสงู 

(Superวปส.) รุน่ที8 1 ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) 

 หลกัสตูร Digital Transformation for CEO # 2 ปี 
2563 จัดโดยหนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ, 
หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ และบรษัิท เอ็มเอฟอซี ี
จํากดั (มหาชน)  

 หลกัสตูร Ultralink China รุน่ 1/2018 FiveWhale 
 หลกัสตูรวทิยาการผูนํ้านวตักรรม เพื8อการแขง่ขนัใน

ระดับโลก(วนล.) รุน่ที8 2 ปี 2561 มหาวทิยาลัยสยาม 
 หลกัสตูรการบรหิารระดับสงูเชงิบรูณาการทาง

การแพทย ์(บสพ.) ปี 2561 วทิยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาตจิฬุาภรณ์, มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 หลกัสตูรพัฒนาการใชส้ื8อดจิทิัลเชงิสรา้งสรรค ์(DEF) 
ปี 2560 มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

 หลกัสตูรบรหิารระดับสงู สถานบนัวทิยาการตลาดทนุ
(วตท.)รุน่ 22  ปี 2559 

 หลกัสตูร Difference :How to Harness Business 
Creativity รุน่ที8 2 ปี 2557 สถาบนัพัฒนาความคดิ
สรา้งสรรเชงิธรุกจิ 

 หลกัสตูร Real Estate/Real Deal รุน่ที8 1 ปี 2557 
สถาบนัพัฒนาความคดิสรา้งสรรเชงิธรุกจิ 

 หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที8147 
ปี 2554 

 หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยัระดับสงู (วปส.) รุน่ที8 
2/2554 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) 

 หลกัสตูรพัฒนาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั ปี 2551 
ของจฬุาลงกรณ์ 

 หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงูสหัสวรรษใหม ่ปี 2545 
ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที8บรหิาร (CEO) บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชั8น จํากดั (มหาชน) 
 2554 – 2561 กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที8บรหิาร (CEO) บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชั8น จํากดั 
 2540 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที8บรหิาร (CEO) บรษัิท ทคีวิเอ็ม อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จํากดั 
 2551 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที8บรหิาร (CEO) บรษัิท ทคีวิเอ็ม ไลฟ์ อนิชวัรรั์นส ์โบรคเกอร ์จํากดั 
 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์จํากดั 
 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท ทร ูเอ็กซต์รา้ โบรกเกอร ์จํากดั 
 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท อซีี8 เลนดิmง จํากดั  
 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท ทคีวิซ ีจํากดั 
 2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ    มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนัุนทา  
 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท ทโีอ 2020 จํากดั 
 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท แคสแมท จํากดั 
 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท ทคีวิเอ็ม. เพลส จํากดั 
 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท ทคีวิด ีจํากดั 
 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท ดาราเดลี8ทัวร ์จํากดั 
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท ดาราเดลี8 จํากดั 
 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ     บรษัิท เดอะ บลิเลี8ยน ดลี เทรดดิmง จํากดั   
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ 
 

 
1. ชื่อ : นายกฤษณะ  บุญยะชัย 

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 

อายุ  : 56 ปี 

ที่อยู่  : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี  

46/7  อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ช้ัน 8  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง เขต

ห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310 

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา :  -ไม่มี- 

 
 
 

 
2. ชื่อ : นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม            

ตำแหน่ง :          กรรมการ / กรรมการอิสระ  

อายุ : 49 ปี 

ที่อยู่ : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)  เลขท่ี  46/7  

อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ช้ัน 8  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง เขตหว้ย

ขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310 

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา : -ไม่มี- 
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นิยามกรรมการอิสระ 

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำนาจผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเท่ากับ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด ดังนี ้

(ก)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
                     (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  

 (ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนกังาน 
        ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึ กษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญาตต่อสำนักงาน 

 (ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
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(ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษั ทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 

              
หมวดที ่5 คณะกรรมการ 

 

ขอ้ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดย
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้   16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได  ้
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้   18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า  กึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ  
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             เหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี

ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุ้นจะมี
มติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบรษิัท 
ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจา้งของ
บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

 

หมวดที ่ 6 การประชุมผู้ถือหุน้ 
 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม  
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่ง  
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              ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุใน

หนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม
ใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงั
นีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  
(3) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ า นวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดย
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
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(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
(ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ขอ้ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
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ข้อปฏิบัติติส ำหรับกำรเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง

บริษัทภายใน วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผู้

ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้า

ร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  

 

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี ้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมลูทาง E-Mail 

หรือ ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (เอกสารแนบท่ี 6) โดยขอให้ท่าน

ระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM 

2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณผีู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o สำเนาเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร

ประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือ-สกุล ขอให้

ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 

• กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตดิอากรครบถ้วนแลว้ 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว

ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือ

ช่ือรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นสำเนาบตัรประชาชนหรือสำเนาบตัรประจำตัว

ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือ

ช่ือรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

• กรณผีู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Meeting) 
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o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตร

ประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไมห่มดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

• กรณีที่มีการมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมปค์รบถ้วนแล้ว 

o สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ท่ีมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตร

ประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไมห่มดอายุและลง

ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

o สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ด้กลา่วข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานทีไ่ด้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำ

แปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติ

บุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้ารว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 

ช่องทาง Email : shareholder@tqr.co.th  หรือ  
ช่องทางไปรษณีย์:   
เลขานุการบริษัท   
บริษัท  ที คิว อาร์  จํากัด (มหาชน)                                                                                    

            เลขท่ี  46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ช้ัน 8  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shareholder@tqr.co.th
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะ

ได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งาน

ระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-EGMโดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ 

 E-Mail ดังกล่าวภายในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 

4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้ 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึง

เวลาประชุมเท่านั้น  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง

เป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-EGMท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 

*** การประชุม E-EGMนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูป

แบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGMด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น

เข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ 

(เอกสารแนบที่ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสาร

ประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

ช่องทาง Email : shareholder@tqr.co.th  หรือ  
ช่องทางไปรษณีย์:   
เลขานุการบริษัท   
บริษัท  ที คิว อาร์  จํากัด (มหาชน)                                                                                    

              เลขท่ี  46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ช้ัน 8  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมา

ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ 

Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดดูแลหุ้น  

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้

มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้

มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติ

บุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
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5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

ช่องทาง Email : shareholder@tqr.co.th  หรือ  
ช่องทางไปรษณีย์:   
เลขานุการบริษัท   
บริษัท  ที คิว อาร์  จํากัด (มหาชน)                                                                                    

               เลขท่ี  46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ช้ัน 8  ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึง

จะพิจารณาในการประชุม E-EGM 

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

ช่องทาง Email : shareholder@tqr.co.th  หรือ  
ช่องทางไปรษณีย์:   
เลขานุการบริษัท   
บริษัท  ที คิว อาร์  จํากัด (มหาชน)                                                                                    

               เลขท่ี  46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ช้ัน 8  ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310 

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGMโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือ

และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ

หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของ

ตนเอง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจาก

ที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดสง่ไปยังอีเมล์

ของผู้เข้าร่วมประชุม) 
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ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรื ่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ

เลขานุการบริษัทเพ่ือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน

ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                                   Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ที คิว อาร์ จ ากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of TQR public company limited 

                     โดยถือหุ้นรวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุ้น 

                      Holding the total amount of                                                                               shares  

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  

         (..........................................................)  

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of TQR Public Company Limited 

 
 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565  
                         I would like to participate the e-EGM for Extraordinary General Meeting 1/2022 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail        Please fil in the blank. 
      พ 
                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเขา้ร่วมประชุม ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 
                        Please submit the required document per an attachment 7 by 29 July 2022 
                 (5)  เม่ือไดรั้บการยืนยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอเีมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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แบบฟอรม์ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ส ำหรบักำรประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-EGM) 
 

 

                                                                                          วนัท่ี..........เดือน....................................พ.ศ..................... 
ขำ้พเจำ้.......................................................................สญัชำติ...................................อยู่บำ้นเลขที่.............................  
ถนน...............................................ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ/เขต............................................... 
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์....................................อีเมล (e-mail)................................................... 
โทรศพัท.์.........................................................เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.............................................................................. 
เป็นผูถื้อหุน้ของ  บรษิัท ที คิว อำร ์จ ำกดั (มหำชน)  โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม..........................................................หุน้  
ขอ้มลูกำรมีส่วนไดเ้สีย (ถำ้มี)......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ค ำถำม 
1) ................................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................................................. 
    ................................................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ .................................................................................ผูถื้อหุน้         

(..................................................................................) 
หมายเหตุ:  
กรุณำส่ง “แบบฟอรม์ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ส ำหรบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-EGM)” ที่กรอกขอ้มลูครบถว้น มำให ้
บรษิัทภำยใน วันที ่29 กรกฎาคม 2565 ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

• ช่องทาง Email :  shareholder@tqr.co.th  หรือ                                                                                                      
• ช่องทางไปรษณีย:์   
เลขำนกุำรบรษิัท  
บรษิัท  ที คิว อำร ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                    
เลขที่ 46/7 อำคำรรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 8 ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงหว้ยขวำง  เขตหว้ยขวำง  กรุงเทพมหำนคร 10310 
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                                                                                                                                                                       (ปิดอากรแสตมป์  20 บาท) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
 

 

                                           เขียนท่ี ................................................................... ................... 
      วนัท่ี................เดือน.................................................พ.ศ. .................. 
(1 ) ขา้พเจา้.................................................................................สญัชาติ.....................อยู่บา้นเลขท่ี………………………….......... 
      ถนน............................ต  าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต…………………..จงัหวดั…………………รหสัไปรษณีย…์….. 
(2 ) เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทั  ท ีคิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)  
     โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม.........................................หุน้       และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................เสียง                                      

 (3 ) ขอมอบฉนัทะให…้………………………………………………………..อาย.ุ.........................ปี  อยู่บา้นเลขท่ี.................................  
         หมู่ท่ี...................ถนน....................................................................ต  าบล/แขวง................... ...................................................... 
         อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์...........................     หรือ  
 

         นายกฤษณะ  บุญยะชัย                 ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท 
               อาย ุ 56  ปี  ท่ีอยู่ บริษัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี  46/7  อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 8  ถนนรชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง   

        เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310 
         นายชัชวิน พิพัฒนโ์ชติธรรม           ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท 
               อายุ 49 ปี ท่ีอยู่ บริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 46/7 อาคารรุ่งโรจนธ์นกุล ชั้น 8 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง            

        เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310 
            (ทัง้นี ้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณารายละเอียดในทุกวาระในการประชุมคร้ังนี)้ 
        

              คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัจันทรท่ี์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (e-EGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563  ณ เลขท่ี 46/7อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
 

 ในกรณีท่ีกรรมการอิสระไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหก้รรมการท่ีเหลือเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถ
เขา้ประชมุ 
(4 )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 
 
วาระที่ 1           เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
                           -วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน- 
 
วาระที่ 2           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 

                      ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร        

         ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี  ้

          เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
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วาระที่ 3          พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัท และอนุมัติแต่งต้ังกรรมการใหม่ของบริษัท 

       ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร        
       ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
                                      การแต่งต้ังกรรมการใหม่ทัง้สองท่าน 

                                        เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง 
                                     การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  
                   3.1 นายอัญชลิน พรรณนิภา     (กรรมการ) 
                                           เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง 
                         3.2 นางนภัสนันท ์พรรณนิภา  (กรรมการ)   
                           เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง 
                   
วาระที่  4       พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

                   ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร        
                      ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี  ้  

       เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
 
วาระที่ 5         พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
                    ( ก )  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร        
                   ( ข )  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้ 
         เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                       งดออกเสียง 
 
(5 )  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง   
       นัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6 )  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ 
       พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง 
       ประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 
       กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ     
 
   

                                       ลงชื่อ………………...……........…….............................…..………………..ผูม้อบฉนัทะ 
         (                                                                                              )  
 

                                       ลงชื่อ………………………………………………........................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                   (                                                                                               )  

                                                   

                                                   

                                                   

                 

                 

                 

                                                   

                 

                 

                 

                 
                                                   

                 



 

41 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

 

           ลงนาม……………………......................................…………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                        (                                                                                               )  
 

          ลงนาม………………......................................………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                        (                                                                                               )  
 
 
หมายเหต ุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ     
    แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ ( 2 ) โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวน 
ท่ีถือตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ ( 2 ) ได ้

3  ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ  
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข.  ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัจันทร์

ท่ี 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 
2563  ณ เลขท่ี 46/7 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 8  ถนนรชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีดว้ย 

                                    

วาระที ่             .เร่ือง           
                           ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร        

                               ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้ 
                     เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
 

วาระที ่              เร่ือง  การแต่งต้ังกรรมการ          
 

               ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ...................................... 

                เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 

                              ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. ..................................... 

                                   เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 

                             ชื่อกรรมการ...................................................................   .....................................................................................  
 
 
 

วาระที ่             .เร่ือง           
                       ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร        

                             ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี  ้
               เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

 
 
 
 

วาระที ่             .เร่ือง           
                       ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร        

                             ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี  ้
               เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 

 

                 

                          

                 

                          

                 

                          


