วันที่ 10 มีนาคม 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจาปี 2560

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจาปี
2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิง่ กัญญา ชัน้ 5 โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กาหนดให้บริษทั ต้อง
ทารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม โดยบริษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 14 วัน ทัง้ นี้ บริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์
ของบริษทั (เอกสารแนบหมายเลข 1)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/25560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัตวิ ่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้สรุปผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี 2559 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี
2559 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/25560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษทั ข้อ
53. กาหนดให้บริษัทต้องทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษทั ย่อยสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่
ผูส้ อบบัญชีนาเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ได้พจิ ารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษทั ที่
ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท ได้ต รวจสอบและรับ รอง และผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 และการงดการจัดสรรเงิ นสารองตาม
กฎหมาย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลและสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้การจ่ายเงินปนั ผลมีอตั ราน้อยกว่า
อัตราทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานการขยายธุรกิจและปจั จัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และตามข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 45. และ ข้อ 48. กาหนดให้
1) ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต้องพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี
2) บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้
พิจารณาและเห็นควรให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ ดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 และการงดการ
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษทั มี
ผลขาดทุนสุทธิประจาปี
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัตวิ ่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 18. กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวน
หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วน
หนึ่งในสาม โดยกรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง และกรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไป
นัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่
1) พลเอกสิทธิศกั ดิ ์ เทภาสิต
2) รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3) รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ ์

ตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั โดยได้ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษทั ให้ผู้
ถือหุน้ เสนอรายชื่อและประวัตบิ ุคคลเข้ามายังบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
แต่ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง รวมทัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอื่นๆ
ต่อไปตามเดิม ดังนี้
1) พลเอกสิทธิศกั ดิ ์ เทภาสิต
2) รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์
3) รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ ์

ตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทัง้ สามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับของบริษทั พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความ
เชีย่ วชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทศิ เวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝา่ ย จึงเหมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ซึง่ ประวัติ โ ดยย่ อ ของกรรมการดัง กล่ า ว
ปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบหมายเลข 3)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14. กาหนดว่า “... กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณ์อ่นื ตามข้อบังคับ
หรือตามที่ท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ น หลักเกณฑ์ และจะ
กาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้
เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั ....”
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และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้อง
เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ได้พจิ ารณาและมีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2560 โดยให้มคี ่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสน
บาทถ้วน)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัตวิ ่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 56 – 58 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทุกปี โดยที่
ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ อาจเลือกผู้สอบบัญชีท่อี อกไปกลับเข้ารับตาแหน่ งอีกก็ได้ และให้ ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ ง
หน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 ได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
บัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตัง้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ จากบริษัท
กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2560 ทัง้ นี้ บริษทั กรินทร์ออดิท จากัด เป็ นสานักงาน
สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีอานาจในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั (รวมทัง้ งบการเงินรวม) และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูม้ อี านาจแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่านอื่นของบริษทั กรินทร์
ออดิท จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนได้ โดยรายละเอียดของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวดังต่อไปนี้
1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3759
2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7305
3) นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5113
โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ประจาปี 2559 และได้ปฏิบตั หิ น้าที่ใน
ฐานะผูส้ อบบัญชีเป็ นอย่างดี
ผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560 รวมทัง้ การตรวจสอบงบการเงินรวม และการ
สอบทานงบรายไตรมาสของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ สิน้ เป็ นเงิน 1,404,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะ
ของบริษทั เป็ นเงิน 984,000 บาท (เอกสารแนบหมายเลข 4)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ได้พจิ ารณาเรื่องการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560 ตามทีไ่ ด้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มมี ติเห็นชอบให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2560 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท 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 นหุ้นที่ เหลือจากการจองซื้อ และการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่ มทุนตามที่ ได้รบั อนุมตั ิ โดยมติ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั มีหุน้ เหลือจากการจองซือ้ และการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2559 ซึง่ เป็ นหุน้ สามัญจดทะเบียนทีย่ งั มิได้นาออกจาหน่ ายจานวน 558,792,980 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.20 บาท และมีหนุ้ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (TGPRO-W2)
จานวน 838,189,658 หุน้ รวมทัง้ สิน้ 1,396,982,638 หุน้
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ได้มมี ติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,043,769,150.60 บาท เป็ น 2,764,372,623.00 บาท โดยการลดหุน้ สามัญเป็ น
จานวน 1,396,982,638 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.20 บาท รวม 279,396,527.60 บาท เนื่องจากเป็ นหุน้ ที่
เหลือจากการจองซื้อ และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รบั อนุ มตั ิ โดยมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 43. บริษทั อาจลดทุนของบริษทั จากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ได้ดว้ ยการลดมูลค่าหุน้
แต่ละหุน้ ให้ต่าลงหรือลดจานวนหุน้ ให้น้อยลง โดยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ บริษทั จะลดทุนลงไปให้ต่ากว่าจานวนหนึ่งในสีข่ องทุนทัง้ หมดไม่ได้
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัตวิ ่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิมทุนจดทะเบียน
3,043,769,150.60 บาท เป็ น 2,764,372,623.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญเป็ นจานวน 1,396,982,638 หุ้น
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มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.20 บาท รวม 279,396,527.60 บาท ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น
และเพื่อให้การลดทุนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน

2,764,372,623 บาท

แบ่งออกเป็ น

13,821,863,115 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

0.20 บาท

(ยีส่ บิ สตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

13,821,863,115 หุน้

(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สบิ เอ็ดล้านแปดแสน
หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

(

หุน้

(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสีล่ ้านสามแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันหกร้อยยีส่ บิ สามบาท)
(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สบิ เอ็ดล้านแปดแสน
หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าหุน้ )

- หุน้ )”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ได้มมี ติเห็นชอบให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัตวิ ่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 7. เรือ่ งการแต่งตัง้ นายทะเบียนหุ้นของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านของนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ตามข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 7. เรื่องการแต่งตัง้ นายทะเบียนหุน้ ของบริษทั จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 7. โดยมีรายละเอียดดังนี้
“บริษทั อาจแต่งตัง้ บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีม่ หี น้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุน้ ก็ได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั มอบหมายให้
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั วิธปี ฏิบตั ิทเ่ี กี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษทั ให้เป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนหุน้ กาหนด”
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 31 กาหนดไว้ว่า บริษัทจะแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ได้มมี ติเห็นชอบให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 7. เรื่องการ
แต่งตัง้ นายทะเบียนหุน้ ของบริษทั
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ กฎหมายบัญญัตวิ ่า วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาหนดว่าผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระอื่น ๆ
เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผูถ้ ือหุ้น ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
อนึ่ง บริษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้นทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม
2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
วิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2560
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สาหรับผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้ นี้ กรุณานาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขีม่ า
แสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการ
ประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้แนบมานี้ ในการนี้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ นาย
วิชติ วุฒสิ มบัติ กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของท่าน (เอกสารแนบหมายเลข 6) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติ
แทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุช่อื และรายละเอียดที่ จาเป็ น (เอกสารแนบหมายเลข 5) ทัง้ นี้
หนังสือมอบฉันทะทีล่ งนามและปิ ดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในทีป่ ระชุม และ/หรือ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากประธานฯ ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ทัง้ นี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
และ/หรือ ผู้รบั มอบฉันทะ โปรดนาหนังสือที่ระบุช่อื ผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วม
ประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย
ขอแสดงความนับถือ

................................................
(นายรชต ลีลาประชากุล)
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยมติของคณะกรรมการบริษทั

9

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
หน้ า
11 - 23

เอกสารแนบหมายเลข 1

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)

เอกสารแนบหมายเลข 2

ซีดรี ายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เอกสารเพื่อทราบใน
วาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)

เอกสารแนบหมายเลข 3

รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ และนาเสนอให้
เลือ กตัง้ กลับ เข้า ดารงต าแหน่ ง ใหม่อีก ครัง้ หนึ่ ง (เอกสารประกอบการ
พิจารณาในวาระที่ 5)
รายละเอีย ดของผู้ ต รวจสอบที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ (เอกสารประกอบการ
พิจารณาในวาระที่ 7)

24 - 26

เอกสารแนบหมายเลข 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

31 - 44

เอกสารแนบหมายเลข 6

ประวัตโิ ดยย่อของกรรมการทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
นายวิชติ วุฒสิ มบัติ กรรมการอิสระ

เอกสารแนบหมายเลข 7

ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการและการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้

46 - 48

เอกสารแนบหมายเลข 8

คาชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนามา
แสดงในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560

49 - 50

เอกสารแนบหมายเลข 9

แผนที่ ส ถานที่ จ ั ด การประชุ ม (ห้ อ งกิ่ ง กัญ ญา ชัน้ 5 โรงแรมโฟร์ วิ ง ส์
กรุงเทพฯ)

51

เอกสารแนบหมายเลข 4
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27 - 29

45

(เอกสารแนบหมายเลข 1)
บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2559
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิง่ กัญญา ชัน้ 5 โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40
ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
กิ จการเบือ้ งต้น
นายอภินันท์ รัชฏสมบัติ ในฐานะเลขานุ การบริษัท ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 63 ราย นับจานวนหุน้ 1,742,529,575 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจานวน 64 ราย นับจานวนหุน้
รวมได้ 2,479,377,221 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าประชุมรวมทัง้ สิ้น 127 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ทงั ้ สิน้ 4,221,906,796 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 48.10 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษทั ซึง่ กาหนดให้มผี ถู้ อื หุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั ้ หมด เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดาเนินการเรียงลาดับตามวาระการประชุมตามที่
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสาคัญต่าง ๆ นัน้ จะใช้วธิ นี บั คะแนนเสียงตามจานวนหุน้ ที่
ถือ หมายถึง หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดงั นี้
วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้ กรรมการ
ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ เฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตัวเองและรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ให้เข้าประชุมแทน
โดยใช้วจิ ารณญาณของผูร้ บั มอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รบั แจก “บัตรลงคะแนน” หากผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะทีจ่ ะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ป
รับบัตรลงคะแนนทีก่ รอกข้อความโดยสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคิดคานวณคะแนนเสียง
หากท่านเห็นด้วย ไม่ตอ้ งยกมือและไม่ตอ้ งกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝา่ ยจัดการชีแ้ จงเพิม่ เติมในประเด็นใด ขอให้ท่าน
แจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนาเสนอในแต่ละวาระ
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ตามข้อบังคับข้อ. 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธาน
กรรมการของบริษทั อยู่ในทีป่ ระชุม จึงทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
จากนัน้ ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริมหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ เพื่อเป็ นการดารงไว้ซง่ึ ระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภ าพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่ง
หนังสือเชิญประชุมรวมทัง้ แจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการ
ประชุมผูถ้ อื หุ้นบนเว็บไซด์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 14 มีนาคม 2559 เป็ นต้นมา และ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 ซึง่ เป็ นวันปิ ด
สมุ ด ทะเบีย นพัก การโอนหุ้น มีผู้ถือ หุ้น จ านวนทัง้ สิ้น 10,754 ราย รวมจ านวนหุ้น ทัง้ หมดที่อ อกจ าหน่ า ยแล้ว ทัง้ สิ้น
8,777,603,108 หุน้
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรชต ลีลาประชากุล รองประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริษทั แนะนากรรมการ ผูส้ อบบัญชีและทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
นายรชต ลีลาประชากุล ในฐานะรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ได้แนะนากรรมการ ผูส้ อบบัญชี
และทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังนี้
1. พลเอกสิทธิศกั ดิ ์ เทภาสิต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. คุณวิชติ วุฒสิ มบัติ
กรรมการอิสระ
4. คุณอนุทยั ภูมสิ รุ กุล
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
5. คุณกาพล วิวฒ
ั น์พนชาติ
ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั
จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอทีป่ ระชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที
้ ่ 1/2553
ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ตามภาพถ่าย
รายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกราย พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 แล้ว และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 14 มีนาคม 2559 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุม
มีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
มีผถู้ อื หุน้ ได้แก่ นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถ้ อื หุน้ ไทย เสนอ 2 ประเด็น ได้แก่
1. การบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ต่อไปให้บนั ทึกชื่อผูถ้ าม และประเด็นทีซ่ กั ถาม
2. เสนอให้มกี ารพิมพ์รายงานประจาปี ลงบนกระดาษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ขอเพื่อประกอบการประชุมผูถ้ อื หุน้
ระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เพิม่ เป็ นจานวน 128 ราย จานวนหุน้ ทัง้ หมด 4,221,936,950 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.10
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,221,936,950 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ ในฐานะเลขานุ การบริษทั รายงานเกีย่ วกับผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินประจาปี 2558 ซึง่ นายอภินนั ท์ฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินประจาปี 2558 ดังนี้
บริษทั มีรายได้แยกตามลักษณะของรายได้ของปี 2558 และ 2557 ตามงบการเงินเฉพาะดังนี้

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการรับจ้างผลิต
รวมรายได้
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2558
(ล้านบาท)
1,102.40
310.07
3.28
1,415.75
5.23
1,420.98

งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2557
(ล้านบาท)
1,135.23
301.26
7.87
1,444.36
2.37
1,446.73

ในรอบระยะเวลาของปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีรายได้จากการขายและรายได้จากการรับจ้างการผลิต
รวม 1,415.75 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจานวนเงินประมาณ 28.61 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ
1.98 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) รายได้จากการขายในประเทศ
บริษทั มียอดขายในประเทศ 1,102.40 ล้านบาท โดยลดลงจากปี ก่อนประมาณ 32.83 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ
2.90 ปรากฏว่ายอดขายในประเทศลดลง เนื่องจากมีราคาขายเฉลีย่ ต่อกิโลกรัมลดลงถึงร้อยละ 7.23 บริษทั จาเป็ นต้องลดราคา
ขายลง เพื่อแข่งขันการนาเข้าสินค้าในลักษณะการทุ่มตลาด และมีปริมาณการขายลดลงร้อยละ 2.7 ตามรายละเอียดดังนี้
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท

ล้านบาท

ท่อสแตนเลสและแผ่นสแตนเลส

969.93

1,073.88

อื่น ๆ

132.47

61.35

รวม

1,102.40

1,135.23

(2) รายได้จากการขายต่างประเทศ
บริษทั มียอดขายต่างประเทศเป็ นจานวนเงิน 9.29 ล้าน US$ หรือเทียบเป็ นเงินประมาณ 310.07 ล้านบาท โดยลดลง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนเพียงเล็กน้อยประมาณ 0.05 US$ แต่เมื่อแปลงค่าเป็ นเงินบาท กลับมียอดขายเพิม่ ขึน้ ประมาณ 9
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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31 ธันวาคม 2558
ล้าน US$
ล้านบาท
9.29
310.07
9.29
310.07

ท่อสแตนเลส
รวม

31 ธันวาคม 2557
ล้าน US$
ล้านบาท
9.34
301.26
9.34
301.26

(3) รายได้จากการรับจ้างผลิต
รายได้จากการรับจ้างผลิตจานวน 3.28 ล้านบาท ซึง่ รายได้ดงั กล่าวนัน้ เริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 4 ในปี 2554 ซึง่
ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากการรับจ้างการผลิตม้วนท่อสแตนเลสและการรับจ้างซอยหน้าแคบของวัตถุดบิ การลดลงนัน้ เกิดจากใช้
กาลังการผลิตในการผลิตสินค้าสาเร็จรูปเพื่อขายแทนการรับจ้างผลิต เนื่องจากมีอตั รากาไรขัน้ ต้นทีส่ งู กว่า
ค่าใช้จ่ายและกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษทั มีค่าใช้จ่ายปี 2558 และปี 2557 ดังนี้
ลักษณะค่าใช้จ่าย
ต้นทุนและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(กาไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลีย่ น
ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของเงิน ลงทุ น ใน
บริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

31 ธันวาคม 2558
ล้านบาท
%ต่อยอดขาย
1,338.07
94.52
60.89
4.30
119.23
8.43

31 ธันวาคม 2557
ล้านบาท
%ต่อยอดขาย
1,217.35
84.29
62.21
4.31
128.45
0.65

4.02
29.70

0.29
2.10

(6.46)
-

0.04
-

19.87

1.41

18.19

0.09

(150.80)

10.66

26.50

1.84

(1) ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2558 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทมีสดั ส่วนของต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายที่อตั ราร้อยละ 94.52
ในขณะทีส่ ดั ส่วนต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายของปี ก่อนมีอตั ราร้อยละ 84.29 ดังนัน้ บริษทั และบริษัทย่อยมีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นประมาณร้อยละ 5.48 ในปี 2558 ในขณะทีม่ อี ตั รากาไรขัน้ ต้นของปี 2557 ร้อยละ 15.71 โดยทีบ่ ริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้น
ทีล่ ดลงเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากการลดลงของราคาขาย โดยต้องลดราคาขายลง เนื่องจากการแข่งขันจากการ
นาเข้าจากต่างประเทศในลักษณะของการทุ่มตลาดประมาณร้อยละ 5-8 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2558 บริษทั ได้ตงั ้ ค่าปรับลด
ราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิประมาณ 40.05 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 2.83 ของยอดขาย นอกจากนี้ มีการคิดค่าเสื่อมราคา
เพิม่ ขึน้ อีก 15.37 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 1.09 จึงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงรวมประมาณร้อยละ 8.92-13.92
(2) ค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเป็ นจานวนเงิน 60.89 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากการขาย
และบริการเท่ากับร้อยละ 4.30 ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายจากการขายเทียบกับรายได้จากการขายและบริการปี 2557 อยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ
4.31 หรือมีจานวนเงินประมาณ 62.21 ล้านบาท ซึง่ มีอตั ราค่าใช้จ่ายการขายทีใ่ กล้เคียงกับระหว่างปี 2558 และ ปี 2557
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(3) ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2558 มีจานวน 119.23 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายบริหารของปี 2557 เป็ นจานวนเงิน
128.45 ล้านบาท ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายบริหารลดลงประมาณ 9.22 ล้านบาท หรือสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.16 เป็ นผลมาจาก
บริษทั ได้พยายามลดค่าใช้จ่าย
(4) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษทั มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2558 เป็ นจานวนเงินประมาณ 4.02 ล้านบาท ซึง่ สอดคล้องกับการอ่อนค่า
ของเงินบาทต่อ US$ ถึงแม้ว่า บริษทั จะมีการดาเนินการป้องกันความเสีย่ งโดยใช้ forward contract ไว้ประมาณร้อยละ 80
แล้วก็ตาม โดยตามมาตรฐานการบัญชี บริษทั จะต้องบันทึกกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างวันทีป่ ิ ดบัญชี ซึง่ ก็คอื
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันทีบ่ นั ทึกรายการหนี้สิน โดยไม่คานึงถึงอัตราแลกเปลีย่ นทีไ่ ด้จดั ทา forward contract อัตรา
forward contract จะถูกนามาใช้เมื่อครบกาหนดชาระ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นัน้ บริษทั มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ทีย่ งั ไม่ได้รบั รูป้ ระมาณ 3.86 ล้านบาท
(5) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษทั บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั โฮม เดคโค่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
โดยจดทะเบียนในปี 2553 และไม่ได้ดาเนินธุรกิจ จึงเกิดผลขาดทุนสะสม แต่อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทั ได้
ดาเนิ น การให้บ ริษัท โฮม เดคโค่ จ ากัด จ าหน่ า ยสิน ค้า ท่ อสแตนเลส โดยใช้วตั ถุ ดิบ ประเภท 201 โดยมุ่ ง เน้ น ตลาดทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเนื่องจากเป็ นการทาตลาดช่วงต้น ยอดขายจึงมีไม่มากนัก
(6) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
บริษทั มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจานวน 19.87 ล้านบาท ในปี 2558 ในขณะที่ปี 2557 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ
18.89 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากดอกเบีย้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารทีใ่ ห้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ตามเงินทุนหมุนเวียนทีไ่ ด้รบั
จากสาเหตุ ขา้ งต้นดังกล่าว ทาให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 150.80 ล้านบาท และมีกาไร
เบ็ดเสร็จอื่นประมาณ 2.53 ล้านบาท ทาให้บริษทั มีขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 148.28 ล้านบาท โดยมี
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน 0.0110 บาทต่อหุน้
ฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมและรายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่
สาคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินค้าคงเหลือสุทธิ

31 ธันวาคม 2558
% ต่อสินทรัพย์
ล้านบาท
ทัง้ หมด
2,437.72
100
1,437.65
59
675.31
28
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31 ธันวาคม 2557
% ต่อสินทรัพย์
ล้านบาท
ทัง้ หมด
2,164.35
100
984.49
45
841.43
39

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิ
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

267.07
624.50
1,813.23

11
26
73

226.82
785.08
1,379.27

11
36
64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมเป็ นจานวนเงิน 2,437.72 ล้านบาท สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิจานวนเงิน 1,437.65 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิ
จานวนเงิน 675.31 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าสุทธิจานวนเงิน 267.07 ล้านบาท รวมประมาณร้อยละ 98 ของสินทรัพย์รวม
ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนเงินประมาณ 2,164.35 ล้านบาท
(1) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิม่ ขึน้ จาก 984.49 ล้านบาท เป็ น 1,437.65 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ สุทธิประมาณ 453.16 ล้านบาท เกิดจากการบันทึกค่าเครื่องจักรใหม่ สุทธิจากการจาหน่ายสินทรัพย์ประมาณ
507.66 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสือ่ มราคาในส่วนทีเ่ หลือ
(2) สินค้าคงเหลือสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินค้าคงเหลือสุทธิมจี านวนประมาณ 675.31 ล้านบาท โดยสุทธิการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั จานวน 68.78 ล้านบาท จึงมีผลทาให้บริษทั มีจานวนวันคงค้างในสินค้าคงเหลือประมาณ 191 วัน ซึง่
ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ มีจานวนวันคงค้างในสินค้าคงเหลือประมาณ 297 วัน
(3) ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนวันคงค้างในบัญชีลูกหนี้การค้าประมาณ 69 วัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ เมื่อ
เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนวันที่คงค้างในลูกหนี้การค้า 57 วัน ซึ่งจานวนวันที่เพิม่ ขึน้ เกิดจากการขยาย
ตลาดสู่ตลาดผูบ้ ริโภคมากขึน้ ซึ่งตลาดดังกล่าวจะมีระยะเวลาการชาระเงินนานกว่าตลาดผูค้ า้ ส่งเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปรากฏว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11. เรื่องลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ได้แสดงถึง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษทั มีจานวน 19.48 ล้านบาท ซึง่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว สามารถคลอบคลุมลูกหนี้การค้าที่
มีคา้ งชาระเกินกาหนดตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป ซึง่ มีจานวนเงินประมาณ 19.48 ล้านบาท
บริษทั มีอตั ราหนี้สนิ ต่อทุนประมาณ 0.26 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษทั มีขาดทุนสะสม 108.65 ล้านบาท
และมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สนิ ต่อทุน 0.37 เท่า และมี
มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุน้
มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล ในนามโครงการอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
สอบถามเรื่องต่อไปนี้
1. ตามรายงานงบการเงินปี 2558 ทางลูกหนี้การค้าไม่มกี ารทาสัญญาเรื่องการป้องกันความเสีย่ ง จึงสอบถามเรื่อง
นโยบายเพื่อลดความเสีย่ งด้านการขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น เพราะตัวเลขค่อนข้างสูง
นายรชต ลีลาประชากุล ได้อธิบายว่า ประมาณ 80% cover ด้านความเสีย่ งนี้อยู่แล้ว ซึง่ เป็ นนโยบายของบริษทั ส่วน
อีก 20% ไม่สามารถทาได้ นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ ได้อธิบายเพิม่ เติมว่า ส่วนใหญ่ลกู หนี้การค้าต่างประเทศประมาณ 90% จะ
เก็บเงินสด ก่อนทีจ่ ะจาหน่าย
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2. ในปี 2559 บริษทั จะมีการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นอย่างไร
นายรชตฯ ได้อธิบายว่า ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจากเดิม เพราะส่วนใหญ่เก็บเป็ นเงินสด และมีการ cover อยู่ถงึ 80%
หลังจากทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า ผูส้ อบบัญชีได้ทาการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2558 โดยได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มเี งื่อนไขต่องบการเงิน กล่าวคือ ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เพิม่ เป็ นจานวน 139 ราย จานวนหุน้ ทัง้ หมด 4,224,242,601 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.13
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้
ถือหุน้ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,242,601 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผลและงดจัดสรรสารองตามกฎหมาย
ประธานฯ ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ทีไ่ ด้อนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นัน้ ปรากฏ
ว่า บริษทั มีขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2558 ดังนัน้ บริษทั จึงไม่สามารถอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลและอนุ มตั จิ ดั สรรสารอง
ตามกฎหมายได้ ดังนัน้ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณางดจ่ายเงินปนั ผลและงดจัดสรรสารองตามกฎหมาย
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปนั ผลและงดจัดสรรสารองตามกฎหมายสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,242,601 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่
มีผไู้ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเลือกตัง้ กรรมการเพิ่ มเติ ม
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภินันท์ รัชฏสมบัติ ในฐานะเลขานุ การบริษทั รายงานเกีย่ วกับกรรมการทีต่ ้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ ซึง่ นายอภินนั ท์ฯ ได้รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง และกรรมการ
ที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าว อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระในคราวนี้
ได้แก่ นายรชต ประชากุล และนายวิชติ วุฒสิ มบัติ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลื อกตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ดังกล่าวกลับเข้ารับตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมที่จะดารง
ตาแหน่ งกรรมการ และเพื่อ ให้เป็ น ไปตามหลักกากับ ดูแลกิจ การที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงเลือ กตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ.15
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หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตาม
วาระเป็ นรายบุคคล และนายอภินันท์ฯ ได้แจ้งว่า ณ ขณะนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 148 ราย จานวน
หุ้นทัง้ สิน้ 4,224,873,351 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 48.13 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดที่จาหน่ ายได้แล้วของบริษัท และเชิญผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียง
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผลคะแนนเสียงมีดงั นี้
o มีม ติเ สีย งข้า งมาก เลือ กตัง้ นายรชต ลีลาประชากุล กลับ เข้า รับ ตาแหน่ งกรรมการอีก วาระหนึ่ง ด้ว ย
คะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,440,498 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจานวน 432,853 หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ0.01 และไม่มผี ู้งดออกเสียง
o มีมติเสียงข้างมาก เลือกตัง้ นายวิชติ วุฒสิ มบัติ กลับเข้ารับตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วย 4,224,300,498 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจานวน 572,853 หุ้น คิด
เป็ นร้อยละ0.01 และไม่มผี ู้งดออกเสียง
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างราบรื่นมากขึน้ คณะกรรมการเห็นควรให้ทป่ี ระชุม
เลือกตัง้ กรรมการเพิม่ เติม ได้แก่ นายอภิ นันท์ รัชฏสมบัติ
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเลือกตัง้ นายอภินันท์ รัชฏสมบัติ เป็ นกรรมการเพิม่ เติม ด้ว ย
คะแนนเสียงเห็นด้วย 4,224,300,498 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจานวน 572,853 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
0.01 และไม่มผี ู้งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจาปี 2559 ในอัตรารวมทัง้ สิน้
ไม่เกิน 2,300,000 บาท และอนุมตั กิ ารมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริษทั เป็ นผูม้ อี านาจจัดสรรเงินจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคล
ระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เพิม่ เป็ นจานวน 152 ราย จานวนหุน้ ทัง้ หมด 4,225,106,206 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.14
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจาวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั คิ ่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจาปี 2559 ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เสนอ ด้วย
คะแนนเกินกว่าสองในสามจานวน 4,224,976,206 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.997โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจานวน 130,000 หุ้น คิด
เป็ นร้อยละ0.003 และไม่มผี ู้งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้น ายอภินันท์ รัช ฏสมบัติ ในฐานะเลขานุ ก ารบริษัท รายงานว่ า เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท
กรินทร์ ออดิท จากัด ดังนัน้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตัง้ นางสาวกรรณิการ์ วิ
ภาณุ รตั น์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัญฑิต ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตหมายเลขที่ 4713 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรบั
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อนุญาตหมายเลขที่ 3759 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทนจานวนไม่เกิน 820,000- บาท รวม
งบการเงินรวม ดังนี้
งบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาสละ
รวม
งบการเงินรวม
บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

60,000
100,000
160,000

180,000
300,000
480,000

งบการเงิน
ประจาปี
60,000
280,000
340,000

รวมทัง้ สิน้
240,000
580,000
820,000

ระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เพิม่ เป็ นจานวน 159 ราย จานวนหุน้ ทัง้ หมด 4,227,085,865 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.16
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงจานวน 4,226,955,865 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.997 โดยมีผู้ไ ม่
เห็นด้วยจานวน 130,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ0.003 และไม่มผี ู้งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 2,283,948,086.60 บาท เป็ น 2,267,370,531.40 บาท โดย
ลดหุ้นสามัญเป็ นจานวน 82,887,776 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ห้นุ ละ 0.20 บาท รวม 16,577,555.20 บาท และการแก้ไข
เพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4. เรือ่ งทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ เป็ นผูร้ ายงานรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน ซึง่ นายอภินันท์ฯ
ได้รายงานดังนี้
หุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ายของบริษทั มีจานวน 82,887,776 หุน้ ประกอบด้วย
1. หุน้ สามัญทีร่ องรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ ดั สรร
ให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั (โครงการ ESOP) ซึง่ หมดอายุใน
ปี 2555
2. หุน้ สามัญทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั การ
อนุมตั จิ ากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยบริษทั ได้
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยนาไปจดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
รวม

59,666,665 หุน้

23,221,111 หุน้
82,887,776 หุน้

พร้อมทัง้ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

2,267,370,531.40 บาท
11,336,852,657 หุน้
0.20 บาท
11,336,852,657 หุน้
-

หุน้

(สองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย
สามสิบเอ็ดบาทสีส่ บิ สตางค์)
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนห้า
หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดหุน้ )
(ยีส่ บิ สตางค์)
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกล้านแปดแสนห้า
หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดหุน้ )
(
- หุน้ )”

นายกาพล วิวฒ
ั น์พนชาติ ในฐานะทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ได้เสนอให้พจิ ารณาการลดทุนจดทะเบียนเพิม่ เติม
ของบริษทั ดังนี้
1. หุ้นสามัญที่เหลือจากการแปลงหนี้เป็ นทุนตามแผนฟื้ นฟูกิจการโดยไม่สารองการ
จัดสรรให้แก่เจ้าหนี้
2. หุน้ สามัญทีเ่ หลือจากการรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (TGPRO-W1)
แต่จาหน่ายไม่หมด

471,975,279 หุน้
34,833,178 หุน้

รวมเป็ นจานวนหุน้ ทีต่ ้องลดทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 589,696,233 หุน้ และเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียนเพิม่ เติมใหม่ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

2,166,008,840 บาท
10,830,044,200 หุน้
0.20 บาท

(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกล้านแปดพันแปดร้อยสีส่ บิ สีบ่ าท)
(หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบล้านสีห่ มื่นสีพ่ นั สองร้อยหุน้ )
(ยีส่ บิ สตางค์)

10,830,044,200 หุน้
หุน้

(หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบล้านสีห่ มื่นสีพ่ นั สองร้อยหุน้ )
(
- หุน้ )”

ระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เพิม่ เป็ นจานวน 172 ราย จานวนหุน้ ทัง้ หมด 4,230,312,806 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.19
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ า
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจานวน
4,230,182,806 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.997 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจานวน 130,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ0.003 และไม่มผี ู้งดออก
เสียง
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วาระที่ 9 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จาก
2,267,370,531.40 บาท เป็ น 3,145,130,842 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 4,388,801,553 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตรา
ไว้ห้นุ ละ 0.20 บาท รวม 877,760,310.60 บาท และการแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรชต ลีลาประชากุล รายงานรายละเอียดให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ นายรชตฯ ได้รายงาน
ดังนี้ เพื่อให้บริษทั ยังคงสามารถรักษาฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษทั ให้เหมือนปจั จุบนั และเพื่อความยังยื
่ นของรายได้
และผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนการรัก ษาอัต ราหนี้ สิน ต่ อ ทุ น ของบริษัท ให้ค งเดิม โดยมีอ ัต ราน้ อ ยกว่ า 1.0 จึง
เห็นสมควรนาเสนอต่อทีป่ ระชุม พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีวตั ถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุน ดังนี้
1. บริษทั จะนาเงินเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 350 ล้านบาท ไปชาระค่าเครื่องจักรทีไ่ ด้ทาสัญญาไว้ในปี 2558 โดยคาดว่า
จะใช้เงินเพิม่ ทุนดังกล่าว ภายใน 1 ปี
2. บริษทั จะนาเงินเพิม่ ทุนไปลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และ/หรือ ประเภทอื่น ๆ ทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินเพิม่ ทุนดังกล่าว ภายใน 2-4 ปี
3. บริษทั จะนาเงินเพิม่ ทุนไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อบริษทั เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 127 ล้านบาท โดย
คาดว่าจะใช้เงินเพิม่ ทุนดังกล่าว ภายใน 3-5 ปี
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 877,760,310.60 บาท โดยออกหุน้
สามัญใหม่จานวน 4,388,801,553 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.20 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม และเพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,755,520,621 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.20
บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผู้ถอื หุน้ แต่ละราย ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุน้ เดิมได้รบั การ
จัดสรร 1 หุน้ ใหม่) (กรณีมเี ศษให้ปดั ทิง้ ) คิดเป็ นเงินจานวน 351,104,124.20 บาท
2. หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 2,633,280,932 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.20บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (TGPRO-W2) จานวน 2,633,280,932 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิซอ้ื
หุน้ สามัญของบริษทั ในอัตราส่วน 1.0 ต่อ 1.5 (1.0 หุน้ ใหม่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ 1.5 หน่ วย) (กรณีมเี ศษให้ปดั
ทิง้ ) โดยไม่มรี าคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (0.00 บาท) ทัง้ นี้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จานวน 1 หน่ วย มี
สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 0.20 บาท ต่อหุน้ หรือเท่ากับมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ โดยใบสาคัญแสดง
สิทธิ TGPRO-W2 ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี ทัง้ นี้หากผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญทัง้ หมดบริษทั จะได้รบั เงิน
เป็ นจานวน 526,656,186.40 บาท
พร้อมทัง้ เสนอที่ประชุมให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามทีเ่ สนอในวาระที่ 8 ดังนี้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

3,043,769,150.60 บาท
15,218,845,753 หุน้
0.20 บาท
15,218,845,753 หุน้
-

หุน้

(สามพันสีส่ ามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้า
สิบสองบาทหกสิบสตางค์)
(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสีห่ มื่นห้า
พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามหุน้ )
(ยีส่ บิ สตางค์)
(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสีห่ มื่นห้า
พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามหุน้ )
(
- หุน้ )”

ระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เพิม่ เป็ นจานวน 176 ราย จานวนหุน้ ทัง้ หมด 4,231,978,174 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.21
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจานวน
4,229,468,536 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.94 โดยมีผู้ไม่เห็นด้วยจานวน 2,509,638 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ0.06 และไม่มผี ู้งดออก
เสียง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิวิธีการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริษทั
ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสิรกิ ญ
ั ญา คาบาลเล็ส เป็ นผูร้ ายงานรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท
ตามทีไ่ ด้อนุมตั ใิ นวาระที่ 9 ให้ทป่ี ระชุมทราบ ดังต่อไปนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั จานวน 877,760,310.60 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 4,388,801,553 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.20 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจานวน 1,755,520,621 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จานวน 2,633,280,932 หุน้ ตามวาระที่ 9 แล้ว จึงขอเสนอวิธกี ารจัดสรรหุน้ สามัญจานวน
4,388,801,553 หุน้ ดังกล่าว เป็ นดังนี้
1. หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,755,520,621 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.20 บาท ให้เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญเดิม
ของบริษทั ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเดิมได้รบั การ
จัดสรร 1 หุน้ ใหม่) (กรณีมเี ศษให้ปดั ทิง้ )
ในกรณี ท่ีมีหุ้น เพิ่ม ทุ น เหลือ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ของบริษัท ตามสัด ส่ว นในรอบแรกแล้ว บริษัท จะ
ดาเนินการดังนี้
ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งแสดงความจานงจองซื้อหุ้นเกิน
สัดส่วนโดยคานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ต่อไปอีกเป็ นจานวน 3 รอบ จนไม่สามารถจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนได้เนื่องจากเป็ นเศษหุน้
หรือไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดประสงค์จะจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั มีอานาจจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีป่ ระสงค์จะซือ้ หุน้
เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม (Pro rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วน
การถือหุน้ ของผูจ้ องซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการนาสัดส่วนการถือหุน้ ของผูจ้ องซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วย
จานวนหุ้นเพิม่ ทุนทีเ่ หลือ จะได้เป็ นจานวนหุ้นที่ผจู้ องซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิแต่ล ะรายมีสทิ ธิจะได้รบั การจัดสรร ในกรณีทม่ี เี ศษ
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ของหุ้น ให้ปดั เศษของหุ้นนัน้ ทิ้ง ทัง้ นี้จานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิได้รบั จากการจัดสรรจะไม่เกิน
จานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้วและให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผู้ จองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิตาม
วิธกี ารในข้อ ก) นี้เป็ นจานวน 3 รอบ โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจดาเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดังกล่าวทุกประการ
ข) ในกรณีท่ยี งั มีหุน้ เพิม่ ทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) หรือไม่มผี ถู้ อื หุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุน้ เกินกว่า
สิทธิ บริษทั จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป
2. หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 2,633,280,932 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.20 บาท ซึง่ ออกเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จานวน 2,633,280,932 หน่วย ให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1.0 ต่อ 1.5 (1.0 หุน้ ใหม่ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ 1.5 หน่ วย) (กรณีมเี ศษให้ปดั ทิ้ง) โดย
ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (0.00 บาท) ทัง้ นี้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 จานวน 1 หน่ วย มีสทิ ธิในการซือ้
หุน้ สามัญของบริษทั ได้ 1 หุน้ ทีร่ าคาใช้สทิ ธิ 0.20 บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPROW2 ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี
ระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เพิม่ เป็ นจานวน 195 ราย จานวนหุน้ ทัง้ หมด 4,238,797,359 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.29
หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก อนุ มตั วิ ธิ กี ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงจานวน 4,238,264,603 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ไม่เห็น
ด้วยจานวน 532,756 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ0.01 และไม่มผี ู้งดออกเสียง
มีผูถ้ ือหุน้ ชื่อ นายสิทธิโชค บุญวณิ ชย์ ได้ขอให้บริษัทระมัดระวังในช่วงของการรับชาระค่าเงินเพิ่มทุน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
วาระที่ 11 พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ
มีผถู้ อื หุน้ เพิม่ เป็ นจานวน 196 ราย จานวนหุน้ ทัง้ หมด 4,238,842,359 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.29
เมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ ..................................................
(ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานทีป่ ระชุม
ลงชื่อ ...............................................
(นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัต)ิ
เลขานุการบริษทั
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(เอกสารแนบหมายเลข 3)
เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5
พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเลือกตัง้ กรรมการเพิ่ มเติ ม
ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ ใหม่
พลเอกสิ ทธิ ศกั ดิ์ เทภาสิ ต
กรรมการอิ สระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

จานวนหุ้นที่ถือ

ไม่มี (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาทีป่ รึกษา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบริดพอร์ท
สหรัฐอเมริกา

ตาแหน่ งในปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานอนุกรรมการ

บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จากัด
สานักงานกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
8 ปี 11 เดือน (ตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2551)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
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(เอกสารแนบหมายเลข 3)
เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5
พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเลือกตัง้ กรรมการเพิ่ มเติ ม
ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ ใหม่
รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิ จอนันต์
กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

จานวนหุ้นที่ถือ

ไม่มี (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Economics: Monetary Theory),
University of Missouri-Columbia, U.S.A.

ตาแหน่ งในปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
8 ปี 11 เดือน (ตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2551)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 4 ครัง้
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(เอกสารแนบหมายเลข 3)
เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 5
พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตัง้ ใหม่
รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

จานวนหุ้นที่ถือ

ไม่มี (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. Decision Sciences (Production and Operations Management),
University of Oregon, U.S.A.

ตาแหน่ งในปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา
กรรมการอานวยการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มูลนิธริ ่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั น้าตาลมิตรผล จากัด

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
8 ปี 11 เดือน (ตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2551)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 5 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 3 ครัง้
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(เอกสารแนบหมายเลข 4)
เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 7
พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ประวัติผสู้ อบบัญชี
ชื่อ

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3759
บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลา
2548 – ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั
2558 – ปจั จุบนั

บริษทั
บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
บริษทั โรงพยาบาลมหาชัย จากัด (มหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

ตาแหน่ งล่าสุด
ผูก้ ่อตัง้ และกรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล

จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั

ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติ ดต่อ

บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้องบี 1
ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-2484-6 โทรสาร. 0-2634-2668
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th
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(เอกสารแนบหมายเลข 4)
เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 7
พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ประวัติผสู้ อบบัญชี
ชื่อ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7305
บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด

อายุ

41 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลา
2548 – ปจั จุบนั
2546 - 2547
2541 - 2545

บริษทั
บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
Grant Thornton
บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

ตาแหน่ งล่าสุด
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอาวุโส
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั

ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติ ดต่อ

บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้องบี 1
ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-2484-6 โทรสาร. 0-2634-2668
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th
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(เอกสารแนบหมายเลข 4)
เอกสารประกอบการพิ จารณาในวาระที่ 7
พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ประวัติผสู้ อบบัญชี
ชื่อ

นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5113
บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (นิตศิ าสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน
ระยะเวลา
2552 – ปจั จุบนั
2536 - 2552
2531 - 2536

บริษทั
บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จากัด
บริษทั สานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จากัด

ตาแหน่ งล่าสุด
ผูช้ ่วยกรรมการ
ทีป่ รึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอาวุโส

จานวนหุ้นที่ถือในบริษทั

ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติ ดต่อ

บริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด
138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้องบี 1
ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2634-2484-6 โทรสาร. 0-2634-2668
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th
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(เอกสารแนบหมายเลข 5)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)
เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

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

เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding a total of
shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and having the right to vote equal to
votes

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

อายุ
age

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

อายุ
age

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

อายุ
age

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

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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,
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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.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, shall be deemed as if they have been undertaken by
myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

หมายเหตุ / Remark
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 and
may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
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(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 2559 และการงดการจัดสรรเงิ นสารองตาม
กฎหมาย
Agenda Item 4
To consider granting approval for suspension of dividend payment for the operating results of the
year 2016 and non-appropriate 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 2559
(1) Suspension of dividend payment for the operating results of the year 2016
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
(2) การงดการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(2) Non-appropriate 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
พิจารณาอนุมตั ิ 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 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ห้นุ ละ 0.20
บาท รวม 279,396,527.60 บาท เนื่ องจากเป็ นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามที่ได้รบั 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 นายทะเบียนหุ้นของบริ ษทั
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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(เอกสารแนบหมายเลข 5)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สาหรับผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากดูแลหุ้น)
Proxy (Form C.)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand)

(1)

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Tambol/Subdistrict
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
Residing at No.
Road
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Amphur/District
Province
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้กบั
as being the custodian of
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั 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

พ.ศ.
Year

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

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years, residing at No.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
 2. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years, residing at No.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
 3. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years, residing at No.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้า พเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
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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(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant total amount of shares holding and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
 หุน้ สามัญ
ordinary share
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
Total voting rights

วาระที่ 1
Agenda Item 1




วาระที่ 2
Agenda Item 2
วาระที่ 3
Agenda Item 3



วาระที่ 4
Agenda Item 4



หุน้
shares
หุน้
shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and having the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and having the right to vote equal to
เสียง
votes

votes
votes

เสียง
เสียง

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
To consider granting approval of the Minutes of the 2016 Annual 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
รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2016
พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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
พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 และการงดการจัดสรรเงิ นสารองตาม
กฎหมาย
To consider granting approval for suspension of dividend payment for the operating results of the
year 2016 and non-appropriate 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 2559
(1) Suspension of dividend payment for the operating results of the year 2016
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
(2) การงดการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(2) Non-appropriate of the legal reserve
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 5
Agenda Item 5



วาระที่ 6
Agenda Item 6



วาระที่ 7
Agenda Item 7



วาระที่ 8

Agenda Item 8

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
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
 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
พิจารณาอนุมตั ิ 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 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ห้นุ ละ 0.20
บาท รวม 279,396,527.60 บาท เนื่ องจากเป็ นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามที่ได้รบั 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 2,764,372,623.00 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
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 (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 9
พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
Agenda Item 9
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
วาระที่ 10
พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 7. เรื่องการแต่งตัง้ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษทั
Agenda Item 10 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
วาระที่ 11
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 11 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
(5) 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.
(6) 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

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือ หุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุ นต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors registration and he/she has
appointed a custodian in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders.
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหน้งสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with proxy form are:
2.1 หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
2.2 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian
3. ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split
the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการ สามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นบุคคล
For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s).
5. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy
holder can use the Supplementary Proxy Form C. as attached.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 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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(เอกสารแนบหมายเลข 6)
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น

นายวิชิต เทภาสิ ต
กรรมการอิ สระ
อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่ติดต่อ

บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
170/25-28 อาคารโอเชีย่ นทาวเวอร์ 1 ชัน้ 10
ซอยสุขมุ วิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จานวนหุ้นที่ถือ

ไม่มี (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ งในปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์

บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
บริษทั จงสถิตย์ จากัด
บริษทั เอ เจ พลาสท์ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
1 ปี 11 เดือน (ตัง้ แต่วนั ที่ 4 เมษายน 2559)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
รวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้
การมีสว่ นได้เสียในวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ -

ไม่มี -
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(เอกสารแนบหมายเลข 7)
ข้อบังคับของบริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ )
ข้อ 14.

คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้าคน) โดยทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ เป็ นผู้
พิจารณาเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การและตาแหน่งอื่นได้ตามทีเ่ ห็นเหมาะสม และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ และจากาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการในอัน
ทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั

ข้อ 15.

ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ข้อ 16.

บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะกาหนด

ข้อ 18.

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วน
ปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 33.

วรรคหนึ่ง
ให้มกี ารประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระทาภายในสีเ่ ดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นๆ ให้
เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
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ข้อ 34.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื
หุน้ และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
อนึ่ง คาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35.

การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จานวนผู้ถอื หุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และ
ให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์
ประชุม

ข้อ 36.

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉัน ทะ และทาตามแบบทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัด
กาหนด และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ซึง่ ผูม้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
ค. ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคล
ซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม

ข้อ 39.

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องอันใด ผูถ้ อื หุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ มิได้นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตั กิ จิ การใด ๆ ทีป่ ระชุมใหญ่จะต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษทั
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ค.

การท า แก้ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกี่ย วกับ การให้เ ช่ า กิจ การของบริษัท ทัง้ หมดหรือ บางส่ว นที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน

ข้อ 41.

บริษทั อาจเพิม่ ทุนของบริษทั ได้ดว้ ยการออกหุน้ ใหม่โดยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43.

บริษทั อาจลดทุนของบริษทั จากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ได้ดว้ ยการลดมูลค่าหุน้ แต่ละหุน้ ให้ต่ าลงหรือลดจานวนหุน้
ให้น้อยลง โดยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิ
ทัง้ นี้ บริษทั จะลดทุนลงไปให้ต่ากว่าจานวนหนึ่งในสีข่ องทุนทัง้ หมดไม่ได้

ข้อ 45.

ข้อ 48.

ห้ามมิให้ประกาศอนุ ญาตเงินปนั ผล นอกจากโดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือมติของคณะกรรมการกรณีทม่ี กี าร
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
วรรคหนึ่ง
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 53.

คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

ข้อ 56.

ผูส้ อบบัญชีให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีผซู้ ง่ึ ออกไปนัน้ จะเลือกกลับเข้าตาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 57.

ผูส้ อบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนด

ข้อ 58.

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั เวลาอยู่ในตาแหน่ งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ น
ตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ไม่ได้

ข้อ 59.

ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปญั หาเกีย่ วกับบัญชีของบริษทั เพื่อชีแ้ จงการ ตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ และให้บริษทั จัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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ค าชี้ แ จงเกี่ ย วกับ การมอบฉั นทะ การลงทะเบี ย น และเอกสารที่ ต้ อ งน ามาแสดงสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ว มประชุ ม และ
ลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560
การมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 5) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้
กาหนดไว้ ซึ่งแบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ สาหรับการมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ตามทีไ่ ด้
เสนอชื่อไว้ (เอกสารแนบหมายเลข 6) ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนน
เสียงได้
ในการนี้ บริษทั ยังได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (เอกสารแนบหมายเลข 5) ซึง่ เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปที
่ ง่ ่ายและ
ไม่ซบั ซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะสาหรับใช้ในกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และ
แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
การลงทะเบียน
บริษทั จะเริม่ รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เวลา 09.00 น. จนถึงเวลาเริม่ การประชุม ณ ห้องกิง่ กัญญา ชัน้ 5 โรงแรมโฟร์
วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึง่ บริษทั ได้แนบแผนที่
สถานทีจ่ ดั การประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ดว้ ยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 9) โดยลงลายมือชื่อเข้าร่วม
ประชุมว่ามาด้วยตนเอง หรือกรณีรบั มอบฉันทะ ในกรณีท่มี อบฉันทะ กรุณาติดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท บนหนังสือมอบ
ฉันทะให้ครบถ้วนด้วย
เอกสารแสดงสิ ทธิ เข้าร่วมประชุมในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ทจ่ี ุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
1. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ทย่ี งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัต รข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดิน ทาง (กรณีเ ป็ น ชาวต่ างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ –
นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
1.2 กรณีมอบฉันทะ
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
(ค) เอกสารตัวจริงทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของผูร้ บั มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
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2. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นนิ ติบุคคล
2.1 กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึ่ง
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พร้อมทัง้
ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความทีแ่ สดงว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมนัน้ มีอานาจกระทาการ
แทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทัง้
ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความทีแ่ สดงว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้ มีอานาจกระทา
การแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ จานวน 1 ฉบับ
(ค) สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ปรากฎรูปถ่ายของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลและยังไม่หมดอายุ
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ง) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของผูร้ บั มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
ในกรณีสาเนาเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทย และให้ผแู้ ทนของนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความ
ถูกต้องของคาแปล
3. กรณี ผถู้ ือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทย หรือเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับอนุ โลม กับผู้ถอื หุ้นหรือผูเ้ ข้าร่วมประชุม ซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทย หรือซึ่งเป็ นนิติ
บุคคลทีจ่ ดั ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนัน้ อาจจะเป็ น เอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่
หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล
เงื่อนไข ข้อจากัด หรืออานาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
(ค) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู้ ทนนิติ
บุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
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(เอกสารแนบหมายเลข 9)

สถานที่จดั การประชุม ณ ห้องกิ่ งกัญญา ชัน้ 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ซอยสุขมุ วิ ท 26 ถนนสุขมุ วิ ท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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