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หนังสือมอบฉันทะ ข.
Proxy Form B.
เขียนที___________________________________
Made at
วันที_______เดือน________________พ.ศ_______
Date
Month
Year

20 บาท

1) ข้าพเจ้า___________________________________________________________สัญชาติ___________________________
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที_________________________ถนน___________________________แขวง/ตําบล_______________________
Residing at No.
Road
Sub-district
เขต/อําเภอ__________________________จังหวัด_________________________รหัสไปรษณีย_์ _____________________
District
Province
Postal Code
2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
As a share holder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited,
โดยถือหุน้ จํานวนทัง] สิน] รวม____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง
Holding a total number of
shares, and entitle to vote in the number of
votes
หุน้ สามัญ______________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________เสียง
Ordinary shares of
shares, entitled to vote in the number of
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ____________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________เสียง
Preference shares of
shares, entitled to vote in the number of
votes
3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชือ______________________________________________________________________ อายุ________________ ปี
Name
Age
Year
อยูบ่ า้ นเลขที_________________________ถนน_______________________แขวง/ตําบล_______________________
Residing at No.
Road
Sub-district
เขต/อําเภอ__________________________จังหวัด_____________________ รหัสไปรษณีย_์ _____________________
District
Province
Postal Code
2. ชือ______________________________________________________________________ อายุ________________ ปี
Name
Age
Year
อยูบ่ า้ นเลขที_________________________ถนน_______________________แขวง/ตําบล_______________________
Residing at No.
Road
Sub-district
เขต/อําเภอ__________________________จังหวัด_____________________ รหัสไปรษณีย_์ _____________________
District
Province
Postal Code
หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or assign a proxy to the Independent Director
1. พลตํารวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล
Police Lieutenant General Amarin Niemskul

อายุ 69 ปี
Age 69 years

2. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
Mr. Dheeruj Meedejprasert

อายุ 63 ปี
Age 63 years

3. นายทรงพล จันทร์ผอ่ งแสง
Mr. Songpone Chanpongsang

อายุ 50 ปี
Age 50 years
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คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ อื
หุ้น ครัง] ที 1/2559 ในวันจันทร์ที 27 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบล
มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
ทัง] นี] กรรมการอิสระทีบริษทั มอบหมายให้ทําหน้ าทีเป็ นผู้รบั มอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นนัน] ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาที
เกียวข้องกับกรรมการอิสระรายนัน] 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง] นี] ดังนี]
I/We hereby grant my/our proxy to vote on my behalf in this meeting as follow:
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวันที 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)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 2 พิ จารณาอนุมตั ิ ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)

วงเงิ นรวมไม่เกิ น 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)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 3 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 3 To consider other matters (if any)
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี] ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน] ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมีี การแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามทีเห็นสมควร
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.
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน] ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชือ______________________________________ผูม้ อบฉันทะ
Signed (
) Grantor

ลงชือ______________________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (
) Proxy

ลงชือ______________________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (
) Proxy
หมายเหตุ (Remarks)
1) ผู้ถือ หุ้นทีมอบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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) วาระเลือกตัง] กรรมการสามารถเลือกตัง] กรรมการทัง] ชุดหรือเลือกตัง] กรรมการเป็ นรายบุคคล
The proxy can elect the director on individual or as a whole team.
3) ในกรณีทมีี วาระทีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง] ที 1/2559 ในวันจันทร์ที 27 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส
เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
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________เรือง________________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที________เรือง________________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที________เรือง________________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที________เรือง________________________________________________________________________________
Agenda
Subject
(ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี]
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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