วันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
2. รายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติของกรรมการผูท้ ี่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระและได้รับการเสนอชื่ อให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
5. คาชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และวิธีการ
ออกเสี ยงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. แผนที่ของสถานที่ประชุม
8. การใช้ QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประจาปี 2564 ใน
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุ งเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุ ขมุ วิท 26 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริ ษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสาเนา
รายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิญประชุ ม (สิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึง
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรองรายงานการประชุม

คะแนนเสี ยงเพือ่ ลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่ งปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในรู ปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นรั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คะแนนเสี ยงเพือ่ ลงมติ

วาระนี้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
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วาระที่ 3
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 53. กาหนดให้บริ ษทั ต้องทา
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
และได้รับผ่านการสอบทานและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยมีรายละเอี ยดตามที่ ป รากฏอยู่ในงบการเงิ น ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่ งได้จัดส่ งให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น พร้ อ มกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ในรู ปแบบ QR Code)
คะแนนเสี ยงเพือ่ ลงมติ

การลงมติการวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2563 และงดการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั อาจกาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ โดย
ขึ้ น อยู่กับ ผลการด าเนิ น งาน ฐานะการเงิ น สภาพคล่ อ ง ความจ าเป็ นในการใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นในการ
ดาเนิ นงานการขยายธุ รกิ จและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
บริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และตามข้อ บังคับของบริ ษทั ข้อ 45. และ ข้อ 48.
กาหนดให้
1) ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี
2) บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการ
ปี 2563 และงดการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย สาหรั บผลการดาเนิ นงานประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุนและขาดทุนสะสม

คะแนนเสี ยงเพือ่ ลงมติ

การลงมติตามวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18. กาหนดว่า ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดยกรรมการที่อยู่
ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง และกรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ ง
อีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่
1) ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2) นายรชต ลีลาประชากุล

ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

2

ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคล เพื่อเข้ารั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 14
ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้น รายย่อ ยเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารั บ การ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
แล้วว่า เห็ น ควรพิจารณาเสนอ ดร.ณรงค์ชัย อั ครเศรณี และนายรชต ลี ล าประชากุล กลับ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการ เนื่ อ งด้ว ยกรรมการทั้ง สองท่ า นดัง กล่ า วเป็ นผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับ ธุ รกิ จสเตนเลสมาเป็ นระยะเวลานาน จึ งเสนอให้ท้ งั สองท่ านกลับ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการ เพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการซึ่ งออกตาม
วาระอันได้แก่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายรชต ลีลาประชากุล กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั รวมทั้งให้
ดารงตาแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม
ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและข้อมูลของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

คะแนนเสี ยงเพือ่ ลงมติ

การลงมติตามวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 และพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทนเป็ นผู้กาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 14. กาหนดว่า “... กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณ์อื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะ
พิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มี
ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษ ัท ....” และพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้การจ่ ายค่ าตอบแทน
กรรมการต้องเป็ นไปตามมติของที่ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้าน
สามแสนบาทถ้วน) และพิจารณาอนุ มตั ิ ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรการเป็ นผูก้ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคล

คะแนนเสี ยงเพือ่ ลงมติ

การลงมติตามวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ ม และมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2564
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 56 – 58
กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอาจเลือกผูส้ อบ
บัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตาแหน่ งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และ
ผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2564 พร้ อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริ ษทั ให้แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ จากบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี
ประจาปี 2564 ทั้งนี้ บริ ษทั กริ นทร์ออดิท จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ด้วยเช่นกัน โดย
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีอานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั (รวมทั้งงบการเงินรวม)
และในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตท่านอื่นของบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ หน้าที่แทนได้ โดยรายละเอียดของ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)

นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2563 และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชีเป็ นอย่างดี ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้ส่วนเสี ย กับ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2564 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงิน รวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของ
บริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 1,259,000 บาท โดยมีตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2564
และปี 2563 ดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
ค่ าตอบแทน
ปี 2564
ปี 2563
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
1,259,000
1,259,000
ค่าบริ การอื่น (non audit fee)
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเรื่ องการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสี ยงเพือ่ ลงมติ

การลงมติตามวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30. และ ข้ อ 32. เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชกาหนดว่ า
ด้วยการประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2563 จึงเสนอให้พิจารณาอนุ มตั ิแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30. และ ข้อ 32. ดังนี้

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ข้ อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น
ณ ท้อ งที่ อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษ ัท หรื อ
จั ง หวัด ใกล้ เ คี ย ง หรื อ ณ ที่ อื่ น ใดตามที่ ป ระธาน
กรรมการ หรื อผู้ซ่ ึ งได้รั บ มอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาหนด

ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น
ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
จัง หวัด ใกล้เ คี ย ง หรื อ ณ ที่ อื่ น ใดตามที่ ป ระธาน
กรรมการ หรื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รั บ มอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาหนด
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ข้อ 32. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่
อัน เป็ นที่ ต้ ัง ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท หรื อ จัง หวัด
ใกล้เ คี ย ง หรื อ ณ ที่ อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการจะ
กาหนด

ประธานกรรมการหรื อผู้ท าหน้ า ที่ ป ระธานในที่
ประชุ มอาจกาหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ผ่านสื่ อ อิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ ในกรณี ที่มีการจัด
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
การประชุ มนั้นจะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้อกาหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใดๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะมี ก ารแก้ไ ข
เพิม่ เติมใดๆ ในอนาคต
ข้อ 32. การประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษัท ให้ จัด ขึ้ น ณ
ท้อ งที่ อ ัน เป็ นที่ ต้ ัง ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท หรื อ
จังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะกาหนด
คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีการประชุม ผูถ้ ือหุ ้น
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมผู้
ถือหุ ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การประชุ มนั้นจะต้อง
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ ข้อ กาหนด
ข้อ บังคับ และหลักเกณฑ์ใ ดๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งที่ มีอ ยู่ใ น
ปัจจุบนั และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30. และ ข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
ก าหนดว่ า ด้ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ.2563 และเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการประชุ ม
คณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

คะแนนเสี ยงเพือ่ ลงมติ

การลงมติตามวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 บริ ษทั จึงกาหนดนโยบายและมาตรการป้ องกันการ
ติดต่อของไวรั ส COVID-19 สาหรั บการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งสอดคล้องกับข้อแนะนาของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ดังนี้
1. บริ ษทั จะจัดให้มีระบบคัดกรองที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่ วมประชุม ผ่านการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย หากผูถ้ ือหุน้ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ ามูก บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่ ให้ ท่านเข้ าร่ วมการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริ ษทั
แทน)
2. บริ ษทั จะจัดเตรี ยมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริ เวณที่มีการใช้งานร่ วมกันจานวนมาก เช่ น ห้องประชุ ม จุด
ลงทะเบียน จุดบริ การและเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
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ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน
บริ ษทั จึงเรี ยนมาเพื่อขอความร่ วมมือทุกท่านให้ปฎิบตั ิตามข้อกาหนดที่ระบุดงั ต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัด ได้แก่
 ควรงดเข้าร่ วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่ วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรื อหากพบว่าตนเอง
เริ่ มป่ วย หรื อมีอาการตามข้อ 1. ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มควรเตรี ยมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ ตลอดเวลาที่เข้าร่ วมประชุ ม เพื่อ ความ
ปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
นอกเหนือจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กาหนดว่าผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอ
วาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
อนึ่ง บริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม
2564 (Record Date)
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน โดยบริ ษทั จะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุ ณานาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นให้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ใน
การนี้ ผถู้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้ พลเอกสิ ทธิ ศกั ดิ์ เทภาสิ ต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บมอบ
ฉันทะของท่าน (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4) เพื่อเข้าร่ วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะและระบุชื่อและ
รายละเอียดที่จาเป็ น (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5) ทั้งนี้ หนังสื อมอบฉันทะที่ลงนามและปิ ดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรี ยบร้อยดังกล่าวจะต้องส่ ง
มอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและรวดเร็ ว ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ และ/
หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งพิมพ์บาร์ โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุม มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
ขอแสดงความนับถือ

................................................
(นายรชต ลีลาประชากุล)
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยมติของคณะกรรมการบริ ษทั
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สารบัญเอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
หน้ า
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน
2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

รายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
(เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

รายละเอียดของกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ และนาเสนอให้เลือกตั้ง
กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
พลเอกสิ ทธิศกั ดิ์ เทภาสิ ต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

คาชี้ แ จงเกี่ ยวกับ การลงทะเบี ยนและเอกสารที่ ต้อ งน ามาแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุม การมอบฉันทะ และวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน
เสี ยงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

21 – 34

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับวิธีการประชุมผูถ้ ือหุน้

35 – 37

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7

แผนที่สถานที่จดั การประชุม
(ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุ งเทพฯ)

38

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8

การใช้ QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563

39
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8 – 17

18 – 19
20

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 1)

เวลาและสถานที่
ประชุ มเมื่อ วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม ชั้น 10 เลขที่ 170/25-28 อาคารโอเชี่ ยน ทาวเวอร์ 1 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
เริ่มการประชุ ม
ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่
ปรึ กษากฎหมาย ที่เข้าร่ วมประชุม มีดงั นี้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุ ม
รายชื่อกรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุมจานวน 6 คน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 85.71 ของจานวนกรรมการ 7 คนทั้งคณะ
1. ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการ
2. นายรชต ลีลาประชากุล
รองประธานกรรมการ
3. พลเอกสิ ทธิศกั ดิ์ เทภาสิ ต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. รศ.ดร.ปรี ชา จรุ งกิจอนันต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
กรรมการอิสระ
6. นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ
กรรมการ
กรรมการบริษัทที่ไม่ ได้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายรชต ลีลาประชากุล
2. นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุ ม
นางสาวทัศนีย ์ มณี ศร แห่งบริ ษทั เอ็มเอส ที่ปรึ กษาและการบัญชี จากัด
นายสุ ริยะ ทองสุ ทธิ แห่งบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสุ ริยะ จากัด
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การเปิ ดประชุ ม
ั ญา คาบาลเล็ส ได้แจ้งผูถ้ ือหุน้ ว่า เมื่อเริ่ มประชุมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 60 ราย
นางสาวสิ ริกญ
จานวนหุ ้น ทั้งสิ้ น 2,252,142,584 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 47.7204 ของจานวนหุ ้น ทั้งหมดที่ จาหน่ ายได้แ ล้วทั้งหมด ครบเป็ นองค์ป ระชุ มตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่งกาหนดให้มีผถู้ ือหุ ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ ายได้ท้ งั หมด เพื่อให้การประชุ มดาเนิ นไปอย่างเรี ยบร้ อย การประชุ มจะดาเนิ นการเรี ยงลาดับ ตามวาระการประชุ มตามที่แจ้งไว้ใน
หนังสื อเชิญประชุม การนับคะแนนเสี ยงเพื่อพิจารณาในเรื่ องสาคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสี ยงตามจานวนหุ ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่ งหุ ้น
ต่อหนึ่งเสี ยง โดยการลงมติดงั นี้
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ
ในการออกเสี ยงเพื่อลงมติแต่ละวาระ เฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตัวเองและรั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นให้เข้าประชุ มแทนโดยใช้
วิจารณญาณของผูร้ ั บมอบฉันทะในการลงคะแนนเสี ยง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผูถ้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่จะ
พิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความ
โดยสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเพื่อนามาคิดคานวณคะแนนเสี ยง
หากท่านเห็นด้วย ไม่ตอ้ งยกมือและไม่ตอ้ งกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อต้องการให้คณะกรรมการหรื อฝ่ ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่ อ
และซักถามเมื่อจบการนาเสนอในแต่ละวาระ
ตามข้อบังคับข้อ. 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการของ
บริ ษทั อยูใ่ นที่ประชุม จึงทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จากนั้น ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี รวมทั้งเพื่อเป็ นการดารงไว้ซ่ ึงระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและตรวจสอบได้ บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมรวมทั้ง
แจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั วันที่
16 มีนาคม 2563 เป็ นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่ งเป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม มีผถู้ ือหุ ้นจานวน
ทั้งสิ้ น 8,457 ราย รวมหุน้ ทั้งหมดที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งสิ้ น 4,719,457,066 หุน้
จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ตามที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งภาพถ่ายรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ให้แก่ ผถู้ ือหุ ้นพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซด์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,252,390,952
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

รวม

2,252,390,952

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจานวนรวม 1 ราย คิดเป็ น 248,368 หุน้
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ศรี สาราญรุ่ งเรื อง ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี เป็ นผูร้ ายงานเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานและ
ฐานะการเงินประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั มียอดขายที่เกิดขึ้นจริ งลดลงจากปี 2561 เป็ นร้อยละ 10 ตามรายละเอียด ดังนี้
รายได้จากการขายและรับจ้ างผลิต
ดาเนินการโดย

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)

เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
(ล้านบาท)

ท่อสเตนเลส

บริ ษทั

1,208

1,494

(286)

แผ่นสเตนเลส

บริ ษทั

221

135

86

รายได้รับจ้างการผลิต

บริ ษทั

6

10

(4)

บริ ษทั ย่อย

21

1

20

บริ ษทั

48

29

19

1,504

1,670

(165)

จาหน่ายเครื่ องเสี ยงและสิ นค้าเกษตร
อื่นๆ
รวม

ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดขายและรายได้จากบริ การภายในรวม 1,504 ล้านบาท ประกอบด้วย การขายท่อสเตนเลสประ
มาณ 1,208 ล้านบาท แผ่น สเตนเลสประมาณ 221 ล้านบาท สเตนเลสประเภทต่ างๆ ประมาณ 48 ล้านบาท เครื่ อ งเสี ยงและสิ นค้าเกษตร
ประมาณ 21 ล้านบาท เนื่ องจากมีปริ มาณการขายลดลง เนื่ องจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ ราคาขายเฉลี่ยก็ยงั คงลดลง ซึ่งเป็ นไปตามการลดลงของราคาวัตถุดิบโลก
ค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายปี 2562 และปี 2561 ดังนี้
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

ลักษณะค่ าใช้ จ่าย
ล้านบาท
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

% ต่ อยอดขาย

ล้านบาท

% ต่ อยอดขาย

1,419.08

94.37

1,405.40

84.14

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

60.91

4.05

61.55

3.69

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

168.66

11.22

173.87

10.41

29.47

1.96

31.73

1.90

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริ การในปี 2562 มีสัดส่ วนเท่ากับร้อยละ 94.37 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในขณะที่ปี 2561 มีอตั รา
ร้ อยละ 84.14 ดังนั้น บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นประมาณเพียงร้อยละ 5.63 ในปี 2562 ในขณะที่มีอตั รากาไรขั้นต้นในปี 2561 ร้ อยละ 15.79 โดยที่
บริ ษทั มีอตั รากาไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมีสาระสาคัญเมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งเกิดจากราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของการจาหน่ายในประเทศลดลง
อย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจาก
1. การลดราคาของวัตถุดิบรี ดเย็นประมาณร้อยละ 14 บริ ษทั จาต้องลดราคาขายของท่อเฟอร์นิเจอร์อีกประมาณร้อยละ 5 – 10 จึงทาให้บริ ษทั
มีความจาเป็ นที่จะต้องลดราคาเป็ นพิเศษเพื่อการแข่งขันการนาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันเกิดจากสงครามการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. การจาหน่ายท่ออุตสาหกรรมน้ าตาล (A249) ลดลง ซึ่งท่อประเภทดังกล่าวมีอตั รากาไรขั้นต้นสู ง
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายในปี 2562 มีจานวนเงินที่ใกล้เคียงกับปี 2561 คือประมาณ 61 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารปี 2562 มีจานวน 168.66 ล้านบาท รวมค่าเสื่ อมราคาเป็ นจานวนเงิน 41.51 ล้านบาท จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายการ
บริ หารไม่รวมค่าเสื่ อมราคาคงเหลือประมาณ 127.15 ล้านบาท ซึ่ งค่าใช้จ่ายบริ หารของปี ก่อนเป็ นจานวนเงิน 173.87 ล้านบาท รวมค่าเสื่ อม
ราคาเป็ นจานวนเงิน 39.40 ล้านบาท จึงทาให้มีค่าใช้จ่ายการบริ หารไม่รวมค่าเสื่ อมราคาคงเหลือประมาณ 134.47 ล้านบาท ซึ่ งแสดงถึงบริ ษทั
สามารถลดค่ าใช้จ่ายการบริ หารไม่รวมค่ าเสื่ อมราคาลงได้ประมาณ 7.32 ล้านบาทในปี 2562 ทั้งๆ ที่ ในระหว่างปี 2562 บริ ษัทได้บนั ทึก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นอีกเป็ นจานวนเงิน 6.09 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7)
2562 ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน ซึ่ งเมื่อสุ ทธิ แล้ว จะทาให้ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงถึง 13.41 ล้านบาท ซึ่ งแสดงถึงความตั้งใจของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงินส่ วนใหญ่เป็ นดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งในรู ปของสัญญา Letter of Conduct, Trust Receipt
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีจานวนเงิน 29.47 ล้านบาท และ 31.73 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นไปตามการใช้วงเงินทุนการสั่งซื้ อ
วัตถุดิบเพื่อรองรับการจาหน่าย
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
กาไรสุ ทธิ (ขาดทุน)

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561
(ล้านบาท)

(171.60)

1.05
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งบการเงินเฉพาะ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
(164.33)

งบการเงินเฉพาะ
31 ธ.ค. 2561
(ล้านบาท)
1.24

ความสามารถในการบริหารสิ นทรัพย์
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561
%

ล้านบาท

%

ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ

160.92

5

236.30

7

สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ

826.57

26

918.55

27

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

2,190.85

68

2,216.59

65

รวมสิ นทรัพย์

3,206.42

100

3,435.51

100

ในปี 2562 บริ ษทั มีระยะเวลาเก็บลูกหนี้การค้าเฉลี่ย 39 วัน ซึ่งเกิดจากบริ ษทั กาหนดนโยบายในการขายเงินสดมากขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ มีจานวนประมาณ 826.57 ล้านบาท โดยสุ ทธิการปรับลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับจานวน 18.16 ล้านบาท จึงมีผลทาให้บริ ษทั มีจานวนวันคงค้างในสิ นค้าคงเหลือประมาณ 213 วัน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจานวนวันคงค้างในสิ นค้าคงเหลือประมาณ 239 วัน ซึ่ งมีจานวนวันในสิ นค้าคงเหลือลดลง สื บเนื่ องจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ลดลงจาก
สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน 91.98 ล้านบาท โดยที่จานวนสิ นค้าที่ลดลงส่ วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสิ นค้า
สาเร็ จรู ปและวัตถุดิบเป็ นจานวนเงิน 46.38 ล้านบาท และ 36.89 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสาคัญในการบริ หาร
สิ นค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจให้มากที่สุด
หลังจากที่ ป ระชุ มพิจารณาแล้วรั บ ทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจานวนรวม 2 ราย คิดเป็ น 2,837,493 หุน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 53.
กาหนดให้บริ ษทั ต้องทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และปรากฏว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ตามที่ผสู้ อบบัญชีนาเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ดังนั้น ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อ วัน ที่ 28 กุมภาพัน ธ์ 2563 ได้พิจารณางบการเงิ น ดังกล่ า วแล้ว ไม่ มี
ความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษทั ที่ผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,255,340,077
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

รวม

2,255,340,077

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจานวนรวม 1 ราย คิดเป็ น 111,632 หุน้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2562 และการงดการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
ประธานได้แจ้งว่า สื บเนื่ องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่า บริ ษทั มีผล
ขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่เป็ นจานวนเงิน 164.33 ล้านบาท แต่ยงั มีขาดทุนสะสมคงเหลือเป็ นจาวนเงิน 275.43 ล้านบาท ดังนั้น
บริ ษทั จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสารองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2562
และการงดการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรั บผลประกอบการปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,255,632,077
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

รวม

2,255,632,077

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจานวนรวม 1 ราย คิดเป็ น 292,000 หุน้
และมีมติอนุ มตั ิงดการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,255,632,077
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

รวม

2,255,632,077

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ั ญา คาบาลเล็ส รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ ซึ่ งนางสาว
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิ ริกญ
ั ญาฯ ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18. ในการประชุ มสามัญประจาปี
สิ ริกญ
ทุกครั้ ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง และกรรมการผูอ้ อก
จากตาแหน่ งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารั บตาแหน่ งอีกก็ได้ ซึ่ งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่
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1) รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์

ตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2) นายวิชิต วุฒิสมบัติ

ตาแหน่งกรรมการอิสระ

3) นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ

ตาแหน่งกรรมการ

บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีนายสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
เข้ารั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยได้ประกาศเชิ ญชวนในเว็บไซต์ของบริ ษทั ให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายัง
บริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายวิชิต วุฒิสมบัติ และ
นายอภินันท์ รัชฏสมบัติ ไม่อยู่ในประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออก
จากตาแหน่งวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ารับ
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ขอให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
หลังจากที่ประชุ มพิจารณาแล้ว ผลคะแนนเสี ยงมีดงั นี้
1. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
เห็นด้วย

โดยผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน:
2,255,632,037

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

99.9999

ไม่เห็นด้วย

40

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0001

งดออกเสี ยง

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสี ย

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

2,255,632,077

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

รวม
2. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม
3. นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

โดยผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน:
2,255,632,037
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.9999
40
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
2,255,632,077

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

โดยผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน:
2,255,632,077
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
-

งดออกเสี ยง

14

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสี ย
รวม

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

2,255,632,077

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนให้ แก่กรรมการประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการประจาปี 2563 ในอัตรารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน
2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) และผูถ้ ือหุ ้นสมควรอนุ มตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินจานวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคล
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,255,632,077
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

รวม

2,255,632,077

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิ ริกัญญา คาบาลเล็ส รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 56 – 58 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และ
ผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั ปรากฏว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้เสนอแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ จากบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
เป็ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ด้วยเช่นกัน โดย
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีอานาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชี
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตท่านอื่นของบริ ษทั กริ นทร์
ออดิท จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยรายละเอียดของผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวดังต่อไปนี้
1. นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713

4. นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
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โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2562 และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชีเป็ น
อย่างดี ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้ส่วนเสี ย กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2563 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และ
การสอบทานงบรายไตรมาสของบริ ษทั เป็ นจานวนเงิน 1,259,000 บาท
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาเรื่ องการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ตามที่ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น
งบการเงินรายไตรมาส
ไตรมาสละ
รวม
งบการเงินประจาปี
รวมทั้งสิ้น
งบการเงินรวม
78,000
234,000
78,000
312,000
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
135,000
405,000
542,000
947,000
รวม
213,000
639,000
620,000
1,259,000
หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

2,255,632,077
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
-

รวม

2,255,632,077

เสี ยง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
ผูถ้ ือหุน้ ชื่อ นายชูชยั สรุ เศรษฐ์สกุล สอบถามว่า บริ ษทั ขาดทุน 100 กว่าล้านบาท จะมีผลกาไรเมื่อไหร่
นายรชตฯ ได้ตอบว่า เนื่ องจากปี ก่อนมีสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้สินค้าที่
นาเข้ามีตน้ ทุนสู ง และทากาไรได้ยาก ส่ วนปี นี้ยงั เกิดวิกฤตเชื้อไวรัส COVID-19 อีก ซึ่งไม่ทราบจะยุติเมื่อไหร่
ประธานฯได้เพิ่มเติมว่า ปี ก่อนสงครามการค้าทาให้มีการลดราคากันมาก ในขณะเดียวกัน ค่าเงินบาทก็แข็งขึ้น แต่ปีนี้ การแข่งขัน
จากต่างประเทศไม่เป็ นปั ญหา นอกจากนี้ หากวิกฤตนี้ ค่อยๆ จางลง ธุ รกิจที่จะทาเงิน คือ ธุ รกิจอาหารแปรรู ป ซึ่ งในกระบวนการผลิตอาหาร
แปรรู ปหลายอย่างนั้น ต้องใช้ท่อสเตนเลสพอสมควร ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้รัฐบาลตั้งทีมฟื้ นฟูเศรษฐกิจ และจะส่ งเสริ มธุ ริจอาหารให้มาก
ที่สุด และคาดว่าจะเป็ นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของอาหารแปรรู ปของประเทศ ซึ่งธุรกิจของบริ ษทั สอดคล้องกับธุรกิจอาหารแปรรู ปมาก และน่าจะ
ได้ประโยชน์จากจุดนี้ ทั้งนี้ ธุ รกิจเรื อนเพาะชาของบริ ษทั เริ่ มตั้งหลักและเป็ นที่สนใจมากขึ้น สาหรับคนที่อยู่บา้ นและต้องการมีสวนครัวใน
บ้าน ผมเชื่อว่า ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนน่าจะกลับสู่ สภาวะปกติ
ผูถ้ ือหุน้ ท่านเดิมถามต่อไปว่า เนื่องจากยอดขายน้อยลง มีการดาเนินการเพื่อให้ติดลบน้อยลงอย่างไร
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นายรชตฯ ได้ตอบว่า บริ ษทั ได้เริ่ มบริ หารจัดการเรื่ องคน ส่ วนที่บริ ษทั มีความจาเป็ นต้องใช้ ก็ยงั คงสภาพไว้ ส่ วนที่เยอะเกินไป ก็
จัดการลดลง เช่น ลดวันทางานของพนักงาน โดยให้หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน และไม่จ่ายเงิน เนื่องจากช่วงนี้ขายสิ นค้าได้ยาก ลูกค้าไม่ค่อยซื้อ จะ
ดาเนินการเช่นนี้จนกว่าจะกลับสู่ สภาวะปกติ
เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่ องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.35 น.
ทั้งนี้ จานวนยอดผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเมื่อจบการประชุมมีจานวนทั้งสิ้ น 65 ราย คิดเป็ น 2,255,632,077 หุน้
ลงชื่อ ..................................................
( ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี )
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ ...............................................
( นายอภินนั ท์ รัชฏสมบัติ )
เลขานุการบริ ษทั
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3)
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประวัติโดยย่ อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตั้งใหม่

ดร.ณรงค์ ชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ
75 ปี
สั ญชาติ

ไทย

จานวนหุ้นที่ถือ

ไม่มี (ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์

ตาแหน่ งในปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย
- นายกสภา
- ประธานคณะกรรมการดาเนินการและรองประธานสภา
- กรรมการที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
- กรรมการ

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บรุ๊ คเคอร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
สภาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันความร่ วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง
มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
5 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วนั ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
รวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 7 ครั้ง
การมีส่วนได้เสี ย
มีส่วนได้เสี ยในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3)
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประวัติโดยย่ อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตั้งใหม่

นายรชต ลีลาประชากุล
กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ

62 ปี

สั ญชาติ

ไทย

จานวนหุ้นที่ถือ

1,144,121,272 หุน้ (ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่ งในปัจจุบัน
- กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
12 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วนั ที่ 29 เมษายน 2551)
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
รวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 7 ครั้ง
การมีส่วนได้เสี ย
มีส่วนได้เสี ยในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4)
ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
พลเอกสิ ทธิศักดิ์ เทภาสิ ต
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ

72 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ที่อยู่ติดต่ อ

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
170/25-28 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุ ขมุ วิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

จานวนหุ้นที่ถือ

ไม่มี (ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาที่ปรึ กษาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยบริ ดพอร์ท สหรัฐอเมริ กา

ตาแหน่ งในปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- กรรมการ
- กรรมการ

บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อุตสาหกรรมนมไทย จากัด

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
12 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วนั ที่ 29 เมษายน 2551)
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2563
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
รวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง เข้าร่ วมประชุม 4 ครั้ง
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5)
การลงทะเบียน
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาเริ่ มการประชุม ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุ งเทพฯ
เลขที่ 40 ซอยสุ ขุมวิท 26 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 ซึ่ งบริ ษทั ได้แนบแผนที่สถานที่จดั การประชุมดังกล่าวมา
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้ ดว้ ยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 7) โดยลงลายมือชื่อเข้าร่ วมประชุมว่ามาด้วยตนเอง หรื อกรณี รับมอบฉันทะ
ในกรณี ที่มอบฉันทะ กรุ ณาติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท บนหนังสื อมอบฉันทะให้ครบถ้วนด้วย
เอกสารแสดงสิ ทธิเข้ าร่ วมประชุ มในวันประชุ มผู้ถือหุ้น
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี )
1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
1.2 กรณี มอบฉันทะ
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสื อเชิญประชุ ม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบ
ฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ค) เอกสารตัวจริ ง ที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ั บมอบฉันทะ ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ ายของผูร้ ั บมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณี ผมู้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารตัวจริ งที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึ่งผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ข) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตรา
สาคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีขอ้ ความที่แสดงว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมนั้น มีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 กรณี ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ อบ
ฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสาคัญ
(ถ้ามี) ซึ่ งมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีขอ้ ความที่แสดงว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะนั้น มีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ จานวน 1 ฉบับ
(ค) ส าเนาเอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิ ติบุ คคลซึ่ งปรากฏรู ปถ่ ายของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูแ้ ทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งปรากฏรู ปถ่ายของผูร้ ับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียด
ตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
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ในกรณี สาเนาเอกสารเป็ นภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทย และให้ผแู้ ทนของนิ ติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคา
แปล
3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับอนุโลม กับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรื อซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ
ผูม้ อบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) หนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติบุคคลนั้น อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรื อโดย
เจ้าหน้าที่ของนิ ติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิ ติบุคคล ชื่อของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล เงื่อนไข ข้อจากัด หรื อ
อานาจในการลงลายมือชื่อหรื อการเข้าประชุม และที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(ค) เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับ เป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้วย และให้ผแู้ ทนนิ ติบุคคลนั้น
รับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมทั้งประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)
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
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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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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 ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(

)

หมายเหตุ / Remark
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)
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
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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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ั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) 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
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
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 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



วาระที่ 8
Agenda Item 8


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
พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30. และ ข้ อ 32. เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชกาหนดว่ าด้ วยการ
ประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
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.
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(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
Agenda Item 8

(5)

(6)

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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
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.
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณา
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
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder
ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B.
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 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 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.

วาระที่
Agenda Item



(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………………………………
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………………………………
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………………………………
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………………………………
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

วาระที่
Agenda Item



วาระที่
Agenda Item



วาระที่
Agenda Item
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5)
(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
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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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ั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
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 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.
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(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.
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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.

วาระที่
Agenda Item



(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………………………………
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………………………………
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………………………………
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

(ก)
(a)
(ข)
(b)


เรื่ อง ……………………………………………………………………………………………………………………
Subject :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสี ยง/Abstain

วาระที่
Agenda Item



วาระที่
Agenda Item



วาระที่
Agenda Item
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6)
ข้ อบังคับของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จากัด (มหาชน)
(เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้ )
ข้อ 14.

คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้าคน) โดยที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ ้นเป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกตั้ง
และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การและ
ตาแหน่งอื่นได้ตามที่เห็นเหมาะสม และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ป ของเงิน รางวัล เบี้ยประชุ ม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจา
กาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับ เบี้ ย เลี้ ย งและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั

ข้อ 15.

ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1)
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2)
ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมด (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 16.

บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด

ข้อ 18.

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 33.

ให้มีการประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้
กระทาภายในสี่ เดือนภายหลังการสิ้ นสุ ดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
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ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้น
คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณี เช่ นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครั้งใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 34.

ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
อนึ่ง คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน

ข้อ 35.

การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี ) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จึงจะ
ครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อ ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
จานวนหุน้ ซึ่งผูม้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่งประธาน
กรรมการกาหนดไว้ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้น มีส่ วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ อ งอัน ใด ผูถ้ ือหุ ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น มิได้นอกจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
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การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก.
ข.
ค.

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

ข้อ 41.

บริ ษทั อาจเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ดว้ ยการออกหุน้ ใหม่โดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 43.

บริ ษทั อาจลดทุนของบริ ษทั จากจานวนที่จดทะเบียนไว้ได้ดว้ ยการลดมูลค่าหุ ้นแต่ละหุ ้นให้ต่าลงหรื อลดจานวนหุ ้นให้น้อยลง
โดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ทั้งนี้ บริ ษทั จะลดทุนลงไปให้ต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ ของทุนทั้งหมดไม่ได้

ข้อ 45.
ข้อ 48.

ห้ามมิให้ประกาศอนุ ญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการกรณี ที่มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล
วรรคหนึ่ง
บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 53.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้
เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้อ 56.

ผูส้ อบบัญชีให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชีผซู้ ่ ึงออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 57.

ผูส้ อบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด

ข้อ 58.

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั เวลาอยู่ในตาแหน่ งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็ นตาแหน่งผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ไม่ได้

ข้อ 59.

ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหา
เกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการ ตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้นและให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู้ ือหุ ้นจะ
พึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7)

สถานทีจ่ ัดการประชุม ณ ห้ องกิง่ กัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์ วงิ ส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ซอยสุ ขุมวิท 26 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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(สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8)
การใช้ QR Code สาหรับดาวน์ โหลด รายงานประจาปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์
ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
QR Code ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่ องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้น เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ
เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
1.2 เลือก QR Code
1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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