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หนังสือมอบฉันทะ ข. 

Proxy Form B. 
เขยีนที
___________________________________ 
Made at  
วนัที
_______เดอืน________________พ.ศ_______ 
Date   Month           Year 
 

1) ขา้พเจา้___________________________________________________________สญัชาต_ิ__________________________ 
I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที
_________________________ถนน___________________________แขวง/ตําบล_______________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อําเภอ__________________________จงัหวดั_________________________ รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
District Province Postal Code 

 
2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

As a share holder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited, 
โดยถอืหุน้จาํนวนทั ]งสิ]นรวม____________________หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________เสยีง 
Holding a total number of shares,  and entitle to vote in the number of votes 

 หุน้สามญั______________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสยีง 
 Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes 
 หุน้บุรมิสทิธ_ิ___________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสยีง 
 Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes 
 
3) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint 
1. ชื
อ______________________________________________________________________ อาย_ุ_______________ ปี 

Name  Age Year 
อยูบ่า้นเลขที
_________________________ถนน_______________________แขวง/ตําบล_______________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อําเภอ__________________________จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
District Province Postal Code 

2. ชื
อ______________________________________________________________________ อาย_ุ_______________ ปี 
Name  Age Year 
อยูบ่า้นเลขที
_________________________ถนน_______________________แขวง/ตําบล_______________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อําเภอ__________________________จงัหวดั_____________________ รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
District Province Postal Code 

 
หรอื มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 
Or assign a proxy to the Independent Director 

1. พลตํารวจโท อมัรนิทร ์เนียมสกุล   อาย ุ69 ปี 
 Police Lieutenant General Amarin Niemskul  Age 69 years 
 
2. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ    อาย ุ63 ปี 
 Mr. Dheeruj Meedejprasert    Age 63 years 
 
3. นายทรงพล จนัทรผ์อ่งแสง    อาย ุ50 ปี 
 Mr. Songpone Chanpongsang   Age 50 years 

Stamp Duty 

20 Baht 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 คนหนึ
งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื
อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถ้อื
หุ้น ครั ]งที
 1/2559 ในวนัจนัทร์ที
 27 มถุินายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรลั เพลส เลขที
 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบล
มหาชยั  อําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร หรอืที
จะพงึเลื
อนไปในวนั เวลา และสถานที
อื
นดว้ย 
 ทั ]งนี] กรรมการอิสระที
บรษิทัมอบหมายให้ทําหน้าที
เป็นผู้รบัมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นนั ]นไม่มสี่วนได้เสยีในวาระพจิารณาที

เกี
ยวขอ้งกบักรรมการอสิระรายนั ]น ๆ  
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2016 on Monday, June 27, 2016 at 15.00 p.m. at Central Place Hotel, No. 1242/488 Ekkachai 
Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Province or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 The proxy independent directors are not involved in any potential conflicts of interest in all issues of consideration. 
 
4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั ]งนี] ดงันี] 

I/We hereby grant my/our proxy to vote on my behalf in this meeting as follow: 
 
วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2559 
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016, held on April 22, 

2016 
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี] 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที� 2 พิจารณาอนุมติัออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรปูแบบ (มีหลกัประกนัหรอืไม่มีหลกัประกนั) 
 วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 
Agenda 2 To consider and approve the issuance of debentures of all types and forms (secured or unsecured) 
 in the amount limit not exceeding Baht 1,000 million 
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี] 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที� 3 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 3 To consider other matters (if any) 
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี] 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที
ไม่เป็นไปตามที
ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี] ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั ]นไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form shall be deemed that such 
vote is incorrect and it does not vote on my/our behalf as the shareholder. 
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6) ในกรณีที
ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที
ที

ประชุมมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรื
องใดนอกเหนือจากเรื
องที
ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที
มกีารแก้ไขเปลี
ยนแปลงหรอืเพิ
มเติม
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ ตามที
เหน็สมควร 
In case I/we do not specify my/our voting intention in any agenda, or not clearly specify, 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 to any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate in all respects. 

 
 กจิการใดที
ผูร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนั ]น ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 ลงชื
อ______________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed (                                                      ) Grantor 
 
 
 
 ลงชื
อ______________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (                                                      ) Proxy 
 
 
 
 ลงชื
อ______________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (                                                      ) Proxy 
 
หมายเหต ุ(Remarks) 
1) ผู้ถือหุ้นที
มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื
อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her 
behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy. 

2) วาระเลอืกตั ]งกรรมการสามารถเลอืกตั ]งกรรมการทั ]งชุดหรอืเลอืกตั ]งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 The proxy can elect the director on individual or as a whole team. 
3) ในกรณีที
มวีาระที
พจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที
ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ
มไดใ้นใบประจําต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะ ข. ตามแนบ 
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the 
proxy can additionally specify in the annex to the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited 

 
ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั ]งที
 1/2559 ในวนัจนัทร์ที
 27 มถุินายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรลั เพลส 

เลขที
 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อําเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร หรอืที
จะพงึเลื
อนไปในวนั เวลา และสถานที
อื
นดว้ย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on Monday, June 27, 2016 at 15.00 p.m. at 

Central Place Hotel, No. 1242/488 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Province or any adjournment thereof to 
any other date, time and venue. 
 

วาระที�________เรื�อง________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี] 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที�________เรื�อง________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี] 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระที�________เรื�อง________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี] 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที�________เรื�อง________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เหน็สมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี] 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 


