(เอกสารแนบหมายเลข 5)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1)

(2)

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/District

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
holding a total of
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share

(3)

เดือน
Month

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
 3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
shares and having the right to vote equal to
votes

อายุ
age

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/District
หรือ
or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/District
หรือ
or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/District

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิง่ กัญญา ชัน้ 5 โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอย
สุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Ordinary General
Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2017 at 10:00 a.m. at Gingkanya Room, 5th Floor, The Four Wings Hotel,
Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any
adjournment thereof to any other date, time and place.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
Agenda Item 1
To consider granting approval of the Minutes of the 2016 Ordinary General Meeting of Shareholders
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda Item 2
To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2016
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda Item 3
To consider granting approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2016
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 4
พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2560 และการงดการจัดสรรเงิ นสารองตาม
กฎหมาย
Agenda Item 4
To consider granting approval for suspension of dividend payment for the operating results of the
year 2017 and the non-appropriation of the legal reserve
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:(1) งดการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลประกอบการปี 2560
(1) Suspension of dividend payment for the operating results of the year 2017
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
(2) การงดการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(2) Non-appropriation of the legal reserve
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda Item 5
To consider the election of directors to replace those whose term will expire by rotation
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด / appointment of all directors
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 6
Agenda Item 6



วาระที่ 7
Agenda Item 7



วาระที่ 8

Agenda Item 8




 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / appointment of certain directors
1. พลเอกสิทธิศกั ดิ ์ เทภาสิต
General Sittisak Tayparsit
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
2. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
Assoc. Prof. Dr.Preecha Jarungidanan
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
3. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ ์
Chiradet Ousawat, Ph.D.
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
พิจารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
To consider and approve the 2017 remuneration for the Company’s directors
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the 2017 audit fee
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิ มทุนจดทะเบียน 3,043,769,150.60 บาท เป็ น
2,764,372,623.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญเป็ นจานวน 1,396,982,638 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ห้นุ ละ 0.20
บาท รวม 279,396,527.60 บาท เนื่ องจากเป็ นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนตามที่ ได้รบั อนุมตั ิ โดยมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน
2559
To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital from Baht
3,043,769,150.60 to Baht 2,2764,372,623.00 by reduction 1,396,982,638 unissued ordinary shares
at the par value of Baht 0.20 per share totaling Baht 279,396,527.60 which were approved by the
resolution of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 4, 2016
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 9
Agenda Item 9



วาระที่ 10
Agenda Item 10



วาระที่ 11
Agenda Item 11



(5)

(6)

พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company’s Memorandum of
Association to be in line with the Company’s capital decrease
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 7. เรื่องการแต่งตัง้ นายทะเบียนหุ้นของบริษทั
To consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company of Clause
7. of the appointment the Share Registrar of the Company
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy,
shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is
any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as
he/she deems appropriate in all respects.
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กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to
my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a
whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached
Supplement to Proxy Form B. shall be used.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy holder by the shareholder of Thai-German Products Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิง่ กัญญา ชัน้ 5 โรงแรมโฟร์
วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา
และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the 2017 Ordinary General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2017 at 10:00 a.m. at Gingkanya Room,
th
5 Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey
District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่
Agenda Item



(ก)
(a)
(ข)
(b)


วาระที่
Agenda Item



(ก)
(a)
(ข)
(b)


วาระที่
Agenda Item



(ก)
(a)
(ข)
(b)


วาระที่
Agenda Item



(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่อง
Subject :
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
เรื่อง
Subject :
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
เรื่อง
Subject :
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
เรื่อง
Subject :
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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