Stamp Duty
20 Baht
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ ก.
Proxy Form A.

เขียนที่____________________________________
Made at
วันที่_______เดือน____________พ.ศ._______
Date
Month
Year

1) ข้ าพเจ้ า_____________________________________________________________สัญชาติ__________________________
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่___________________________ถนน_____________________________ แขวง/ตําบล____________________
Residing at No.
Road
Sub-district
เขต/อําเภอ__________________________ จังหวัด______________________________รหัสไปรษณีย์__________________
District
Province
Postal Code
2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
As a share holder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจํานวนทั ้งสิ ้นรวม____________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ___________________เสียง
Holding a total number of
shares, and entitle to vote in the number of
votes
หุ้นสามัญ______________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ_______________________เสียง
Ordinary shares of
shares, entitled to vote in the number of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ____________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ_______________________เสียง
Preference shares of
shares, entitled to vote in the number of
votes
3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
1. ชื่อ______________________________________________________________________อายุ___________________ปี
Name
Age
Year
อยู่บ้านเลขที่____________________________ถนน_________________________แขวง/ตําบล___________________
Residing at No.
Road
Sub-district
เขต/อําเภอ_____________________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย์__________________
District
Province
Postal Code
2. ชื่อ______________________________________________________________________อายุ___________________ปี
Name
Age
Year
อยู่บ้านเลขที่___________________________ถนน__________________________แขวง/ตําบล___________________
Residing at No.
Road
Sub-district
เขต/อําเภอ_____________________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย์__________________
District
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอก
ชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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 2020 on Friday, April 24, 2020 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.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by
myself/ourselves.
ลงชื่อ__________________________________________ผู้มอบฉันทะ
Signed (
) Grantor

ลงชื่อ__________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (
) Proxy

ลงชื่อ__________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (
) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)
1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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) ผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวัน
ประชุม
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.
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