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หนังสือมอบฉันทะ ก. 

Proxy Form A. 
เขียนที
____________________________________ 
Made at  
วนัที
_______เดือน_________________พ.ศ_______ 
Date Month        Year 
 

1) ข้าพเจ้า_________________________________________________________________ สญัชาติ______________________________ 
I/We Nationality 
อยู่บ้านเลขที
___________________________ถนน______________________________ แขวง/ตําบล__________________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อําเภอ_____________________________ จงัหวดั____________________________ รหสัไปรษณีย์_________________________ 
District Province Postal Code 

 
2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

As a share holder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจํานวนทั ]งสิ ]นรวม____________________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั___________________ เสียง 
Holding a total number of shares,  and entitle to vote in the number of votes 

 หุ้นสามญั______________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั_______________________เสียง 
 Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ____________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั_______________________เสียง 
 Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes 
 
3) ขอมอบฉนัทะให้ 

Hereby appoint 
1. ชื
อ______________________________________________________________________________อายุ___________________ปี 

Name  Age Year 
อยู่บ้านเลขที
____________________________ถนน__________________________แขวง/ตําบล_________________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อําเภอ_____________________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย์_________________________ 
District Province Postal Code 

2. ชื
อ______________________________________________________________________________อายุ___________________ปี 
Name  Age Year 
อยู่บ้านเลขที
____________________________ถนน__________________________แขวง/ตําบล_________________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อําเภอ_____________________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย์_________________________ 
District Province Postal Code 

 
 คนหนึ
งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื
อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัศกุร์ที
 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที
 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร หรือที
จะพงึเลื
อนไปในวนั เวลา และสถานที
อื
นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting 
of Shareholders for the year 2017 on Friday, April 28, 2017 at 10.00 am. at Central Place Hotel 1242/488 Ekkachai Rd., 
Mahachai, Muang, Samutsakhon or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
 
 
 
 
 

Stamp Duty 

20 Baht 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 กิจการใดที
ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั ]น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 ลงชื
อ__________________________________________ผู้มอบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Grantor 
 
 
 
 ลงชื
อ__________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Proxy 
 
 
 
 ลงชื
อ__________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Proxy 
 
 
 

หมายเหตุ (Remarks) 

1) ผู้ ถือหุ้นที
มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื
อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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) ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําหนงัสือมอบฉนัทะ บตัรประจําตวัประชาชน มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที
ลงทะเบียนในวนัประชมุ 

 A shareholder and/or proxy may bring along the proxy and identity card to present to the registration staff on the date of 

the shareholders’ meeting. 

 


