
52 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้      

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

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

      
 เขียนที่…………………………………........…....…..

วันที่..................... เดือน.............................. พ.ศ………........….....…
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................. สัญชาติ………………………………………........…..…….

ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................ถนน............................................................ต�าบล/แขวง.........................................................
อ�าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์………………………...….…….....….....…
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.................................................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้            

หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง

     หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่.................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...................................................หรือ       

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่..................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...................................................หรือ    

(3)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่..................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...................................................     

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่33 
(ประจ�าปี 2561) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ...............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.........................................เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

  (1) วาระที่ 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง         งดออกเสียง…………....…..เสียง

 วาระที่ 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง         งดออกเสียง…………....…..เสียง

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  



53บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง         งดออกเสียง…………....…..เสียง

วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง          งดออกเสียง…………....…..เสียง

 วาระที่ 6  :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง          งดออกเสียง…………....…..เสียง

 วาระที่ 7  :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง          งดออกเสียง…………....…..เสียง

วาระท่ี 8  :  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว โดยวธิกีารตดัหุ้นซือ้คืนทีย่งัไม่ได้จ�าหน่าย ตาม โครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง          งดออกเสียง…………....…..เสียง

วาระที่ 9  :  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อ

ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง          งดออกเสียง…………....…..เสียง

วาระที่ 10  :  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่     

กฎหมายก�าหนด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

 วาระที่ 11  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

  

  

  

      

  

  

  

  
    

  

  

  

  

    

  

  

  

  
    

  

  

  

  

    

  

  

  

  
    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    



54 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

(2) วาระที่ 5  :  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

       การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

     ชื่อกรรมการ  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

     ชื่อกรรมการ  นายอัศนี ชันทอง

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

     ชื่อกรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

     ชื่อกรรมการ  นายอนันต์ เล้าหเรณู

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น      
ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด    
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉนัทะได้กระท�าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

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

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

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

หมายเหตุ :   
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 (1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(4) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5) ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6         

ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป

ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง

       

  

  

  
  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    


