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 หนังสือมอบฉันทะ ข.  
Proxy Form B. 

เขยีน
ที_่______________________________________ 
Made at  
วนัที_่______เดอืน________________พ.ศ_______ 
Date Month        Year 
 

1) ขา้พเจา้___________________________________________________________สญัชาต_ิ_________________________ 
I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขที_่_______________________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_____________________________________________________________________อายุ__________________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_____________________________________________________________________อายุ__________________ปี 
Name  Age Year 
อยูบ่า้นเลขที่_____________________ถนน_________________________แขวง/ต าบล_________________________ 
Residing at No.   Road             Sub-district  
เขต/อ าเภอ_______________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_______________________ 
District Province Postal Code 

หรอื มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 
Or assign a proxy to the Independent Director 

1. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง               อาย ุ48  ปี 
Apichart Charnkiatkong    Age 48 years 
 

 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 
 ทัง้น้ี กรรมการอิสระที่บรษิทัมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้รบัมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นนัน้ไม่มสี่วนได้เสยีในวาระพจิารณาที่
เกี่ยวขอ้งกบักรรมการอสิระรายนัน้ๆ  

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 2021  Annual General 
Meeting of Shareholders 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. 
 The proxy independent directors are not involved in any potential conflicts of interest in all issues of consideration. 
 
4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

I/We hereby grant my/our proxy to vote on my behalf in this meeting as follow: 
 
วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563  
Agenda 1 To consider and approve of the report of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020, held on 

April 24, 2020 
 

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

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
Agenda 2 To consider and acknowledge the results of operation for the year 2020 
 

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

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบดลุ งบก าไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
Agenda 3 To consider and approve the financial statement for the year ending December 31, 2020 
 

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

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 702,110 บาท  
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit of 2020 amounting Baht 702,110 as a legal reserve. 
 

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

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติังดการจ่ายปันผลประจ าปี 2563   
Agenda 5 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating result year ended December 

31, 2020. 
 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(d) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการบริษทัเพ่ิม 1 ท่าน 
Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will expire 

by rotation and appointment of a new director. 
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
(c)  เลอืกกรรมการทัง้ชุด        

Vote for all the nominated candidates as a whole 
      

(d) เลอืกกรรมการตามรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร  

Mr.Theerachai Prasitrattanaporn 
     เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 Approve    Disapprove   Abstain 
2. นางชลลดา อศิรางกูร ณ อยธุยา 
    Mrs.Chollada Isarankura Na Ayudhya 
  เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 Approve    Disapprove   Abstain 
3. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล 
    Dr. Srisuda Chongsithiphol 
  เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  
Agenda 7 To consider and approve the remunerations of the company’s directors for the year 2021  
 

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

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
     Approve   Disapprove   Abstain 
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วาระท่ี 8  พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564  
Agenda 8 To approve the appointment of the auditors and to determine their remunerations for the year 2021  
 

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

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 To consider other matters (if any) 
 

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

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่
ประชุมมกีารพจิารณา หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิ
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ ตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

 
 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 
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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) วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 The proxy can elect the director on individual or as a whole team. 
3) ในกรณีที่มวีาระที่พจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่ไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ 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 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 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. 
 

วาระท่ี________เรื่อง________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี________เรื่อง________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระท่ี________เรื่อง________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระท่ี________เรื่อง________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
 

  


