(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(Affix 20 Baht duty stamp)
(สาหรับผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากดูแลหุ้น)
Proxy (Form C.) For foreign shareholders who have custodian in Thailand
เขียนที่ …………………………………………………...
Written at
วันที่
เดือน
พ.ศ…………….
Date
Month
Year
ข้าพเจ้า
สัญชาติ………………………………………………………...
I/We
Nationality
เลขที่บตั รประชาชน / หนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนบริ ษทั ……………...............................................................................................................................................
ID Card / Passport / Company Registration No.
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง …………………………………………...
Residing at No.
Road
Tambol/Subdistrict
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย…
์ …………………………
Amphur/District
Province
Postal Code

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
holding a total of
shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
preference share
shares and having the right to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
 1. ชื่อ
อายุ
ปี
Name
age
years
เลขที่บตั รประชาชน / หนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนบริ ษทั ………………………………………………………………………………………
ID Card / Passport / Company Registration No.
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at No.
Road
Tambol/Subdistrict
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรือ
Amphur/District
Province
Postal Code
or
 2. ชื่อ
อายุ
ปี
Name
age
years
เลขที่บตั รประชาชน / หนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนบริ ษทั ………………………………………………………………………………………
ID Card / Passport / Company Registration No.
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at No.
Road
Tambol/Subdistrict
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรือ
Amphur/District
Province
Postal Code
or
 3. ชื่อ
อายุ
ปี
Name
age
years
เลขที่บตั รประชาชน / หนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนบริ ษทั ………………………………………………………………………………………
ID Card / Passport / Company Registration No.
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Residing at No.
Road
Tambol/Subdistrict
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphur/District
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์ วิงส์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 9, 2021 at 10:00 a.m. at King Kanya 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.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
Agenda Item 1
To consider and certify the Minutes of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
วาระที่ 2
Agenda Item 2



วาระที่ 3
Agenda Item 3



วาระที่ 4
Agenda Item 4



รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2020
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To approve the audited financial statements for fiscal year 2020
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2563 และงดการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
To consider and approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2020
and the non-appropriation of the legal reserve.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2563
To approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2020
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
 พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
To approve the non-appropriation of the legal reserve
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove

 งดออกเสี ยง/Abstain

วาระที่ 5
Agenda Item 5



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
To consider and elect directors to replace those who are due to retire by rotation
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรื อ/Vote for all nominated directors as a whole or
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล/Vote for each nominated director individually
1. ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี /Dr.Narongchai Akrasenee
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
2. นายรชต ลีลาประชากุล/Mr.Rachata Leelaprachakul
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

วาระที่ 6
Agenda Item 6




วาระที่ 7
Agenda Item 7



พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทนเป็ นผู้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
To consider and fix the remuneration of the Company’s Board of Directors for the fiscal year 2021 and to consider the
Nominating and Compensation Committee fix the remuneration of the Company’s Board of Director for the fiscal year
2021
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
To consider and fix the remuneration of the Company’s Board of Directors for the fiscal year 2021
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
 พิจารณาอนุมตั ิคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
To consider the Nominating and Compensation Committee fix the remuneration of the Company’s Board of Director for
the fiscal year 2021
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2564
To consider and appoint the Company’s Auditor and approve the audit fee for the fiscal year 2021
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 30. และ ข้ อ 32. เพือ่ ให้ สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่ าด้วย
การประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

วาระที่ 8
Agenda Item 8


To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association of Clause 30 and Clause 32 in order to be
in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda Item 8
To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
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)
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
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 ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ/Signed
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(
)


หมายเหตุ / Remark
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with proxy form are:
2.1 หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
2.2 หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian
3. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นบุคคล
For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s).
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
ตาม แนบ 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.

ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy holder by the shareholder of Thai-German Products Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์ วิงส์ กรุ งเทพฯ เลขที่
40 ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At The 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 9, 2021 at 10:00 a.m. at King Kanya 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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