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หนังสือมอบฉันทะ ก. 
Proxy Form A. 

เขยีน
ที_่______________________________________ 
Made at  
วนัที_่_____เดอืน_________________พ.ศ_______ 
Date Month         Year 
 

1) ขา้พเจา้__________________________________________________________ สญัชาต_ิ__________________________ 
I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที่_____________________ถนน___________________________ แขวง/ต าบล__________________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อ าเภอ_______________________จงัหวดั__________________________รหสัไปรษณีย_์_______________________ 
District Province Postal Code 

 
2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

As a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited, 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม____________________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. ชื่อ____________________________________________________________________อาย_ุ__________________ปี 

Name  Age Year 
อยูบ่า้นเลขที่________________________ถนน________________________แขวง/ต าบล_______________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อ าเภอ_________________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
District Province Postal Code 

2. ชื่อ____________________________________________________________________อาย_ุ__________________ปี 
3. Name Age Year 

อยูบ่า้นเลขที่________________________ถนน________________________แขวง/ต าบล_______________________ 
Residing at No. Road Sub-district  
เขต/อ าเภอ_________________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ 
District Province Postal Code 

 
 คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพารค์ วลิเลจ พระราม 2 เลขที ่1/1 ถนนพระราม 
2 ซอย 56 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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 2021 on Friday, April 23, 2021 at 10.00 am. at Park Village Rama 2 hotel: 1/1, Rama 2 Soi 56, 
Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
 
 
 
 

Stamp Duty 

20 Baht 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 ลงชื่อ__________________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Grantor 
 
 
 
 ลงชื่อ__________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Proxy 
 
 
 
 ลงชื่อ__________________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (                                                                ) Proxy 
 
 
 
หมายเหต ุ(Remarks) 
1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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) ผูถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าหนงัสอืมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัประชาชน มาแสดงต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนในวนัประชุม 
 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


