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 หนังสือมอบฉันทะ ข.  
Proxy Form B. 

เขียนท่ี____________________________________ 
Made at  
วนัท่ี_______เดือน_________________พ.ศ_______ 
Date Month        Year 
 

1) ข้าพเจ้า_________________________________________________________________ สญัชาติ______________________________ 
I/We Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี___________________________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, 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม____________________หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั___________________ เสียง 
Holding a total number of shares,  and entitle to vote in the number of votes 

 หุ้นสามญั______________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________เสียง 
 Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ____________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั_______________________เสียง 
 Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes 
 

3) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
1. ช่ือ______________________________________________________________________________อาย_ุ__________________ปี 

Name  Age Year 
อยู่บ้านเลขท่ี____________________________ถนน__________________________แขวง/ตําบล__________________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อําเภอ_____________________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย์_________________________ 
District Province Postal Code 

2. ช่ือ______________________________________________________________________________อาย_ุ__________________ปี 
Name  Age Year 
อยู่บ้านเลขท่ี____________________________ถนน__________________________แขวง/ตําบล_________________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อําเภอ_____________________________จงัหวดั________________________รหสัไปรษณีย์_________________________ 
District Province Postal Code 

 

หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 
Or assign a proxy to the Independent Director 

1. พลตํารวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ   อาย ุ72 ปี 
 Police Lieutenant General Amarin Niemskul  Age 72 years 

 
 คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขท่ี 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั 
อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 ทัง้นี ้กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ รับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นนัน้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาท่ี
เก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  

Stamp Duty 

20 Baht 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2019 Annual General 
Meeting of Shareholders on Friday, April 26, 2019 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. 
 The proxy independent directors are not involved in any potential conflicts of interest in all issues of consideration. 
 
4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We hereby grant my/our proxy to vote on my behalf in this meeting as follow: 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 
Agenda 1 To consider and approve of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018, held on 

April 27, 2018 
 

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

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถงึ 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 2 To consider and acknowledge the results of operation for the year 2018 
 

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

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve the financial statement for the year ending December 31, 2018 
 

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

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda 4 To consider and approve the re-election of directors whose terms are expired 
 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
(c)  เลือกกรรมการทัง้ชดุ        

Vote for all the nominated candidates as a whole 
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(d) เลือกกรรมการตามรายบคุคล 
Vote for an individual nominee 
1. นาย อภิชาติ ชาญเกียรติก้อง 
    Mr.Apichart Charnkiatkong 
  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove   Abstain 
2. นาย ธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรัตนพร 
    Dr.Theerasak Prasitratanaporn 
  เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the remunerations of the company’s directors for the year 2019 
 

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

    เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 
Agenda 6 To approve the appointment of the auditors and to determine their remunerations for the year 2019 
 

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

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารงดจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 
Agenda 7 To consider and approve appropriation of the omission of profit and the omission of the dividend payment of the 

business performance for the year 2018 
 

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

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other matters (if any) 
 

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

 เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 
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5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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. 

6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี
การพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ ตามท่ีเหน็สมควร 
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. 

 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 ลงช่ือ__________________________________________ผู้มอบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Grantor 
 
 
 
 ลงช่ือ__________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Proxy 
 
 
 
 ลงช่ือ__________________________________________ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Proxy 
 
หมายเหตุ (Remarks) 
1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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) วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The proxy can elect the director on individual or as a whole team. 
3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือ

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 




