
38 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำาปี 2560)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

                          เขยีนที…่…………………………………..…..
                      วันที่..................... เดือน................................. พ.ศ…………....…
    (1) ข้าพเจ้า..........................................................................................สัญชาติ………………………………………...…..……. 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................................ต�าบล/แขวง.................................................................................
อ�าเภอ/เขต ...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์………………………...…….…...................................
    (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้            
      หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
         หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
    (3) ขอมอบฉันทะให้
    (1) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ       
    (2) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ
    (3) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................
   
    คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญั
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

    (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

     (1)  วาระที่ 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559)
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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       วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 6  :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 7  :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
     (2)  วาระที่ 5  :  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
                 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
                   ชื่อกรรมการ  นายประกิต ประทีปะเสน
         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายวรายุ ประทีปะเสน
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

    (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
    (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ
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                   ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบฉันทะ
                           (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                          (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                         (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                          (…………………………………………….)

หมายเหตุ   
(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวน 
 หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2)  วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(3)  ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบหนงัสอื 
 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

   ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 ณ ห้องพินนาเคิล 4-6  
ชัน้ 4 โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตลั กรงุเทพฯ เลขที ่971, 973 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง
       




