
20 บาท 

Date      Month        Year 

วนัท่ี............เดือน...........................พ.ศ............... 

Made at  

เขียนท่ี................................................................. 

ติดอากรแสตมป์ 

Duty Stamp 

20 Baht 

หนังสือมอบฉันทะ ข 
Proxy Form B 

 
(1) ขา้พเจา้................................................................................................. 
 I/We 
 สัญชาติ................................................................................................. 
 Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน...................................................แขวง/ตาํบล........................................................... 
Residing at No.             Road          Sub district  
เขต/อาํเภอ............................................ จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
District                  Province                             Postal Code 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
As a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited, 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
Holding a total number of       share, with the voting right of                     vote(s) 

หุน้สามญั...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง  
Common stock      share, with the voting right of                     vote(s) 
หุน้บุริมสิทธิ..............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................... เสียง  
Preferred stock       share, with the voting right of                     vote(s) 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint 

1. ช่ือ............  ..................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 
Name                            Age 

อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน...................................................แขวง/ตาํบล........................................................... 
Residing at No.             Road          Sub district  
เขต/อาํเภอ............................................ จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
District                  Province                             Postal Code 

2. ช่ือ............  ..................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 
Name                            Age 

อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน...................................................แขวง/ตาํบล........................................................... 
Residing at No.             Road          Sub district  
เขต/อาํเภอ............................................ จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
District                  Province                             Postal Code  

 

 



3. ช่ือ............  ..................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 
Name                            Age 

อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน...................................................แขวง/ตาํบล........................................................... 
Residing at No.             Road          Sub district  
เขต/อาํเภอ............................................ จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
District                  Province                             Postal Code 
 
หรือ มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 
Or assign a proxy to the Independent Director 
 

4. พลตาํรวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ  อาย ุ64 ปี 
 Police Lieutenant General Amarin Niemskul Age 64 

 
5.  นายธีรัชย ์มีเดชประเสริฐ   อาย ุ58 ปี 

 Mr. Dheeruj Meedejpraserth   Age 58 

 
6. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง   อาย ุ46 ปี 

Mr.Songpone Chanpongsang   Age 46 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามญั ผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2555 ในวนัศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรม เซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
ทั้งน้ีกรรมการอิสระท่ีบริษทัมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้นั้นไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระพิจารณาท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายนั้นๆ 
 As my/our proxy holder to attend and vote in the 2012 Annual General Shareholder’s Meeting on Friday, 20 
April 2012 at 10.00 a.m. at the Central Place Hotel  2142/488 Ekachai Rd., Tambol Mahachai, Amphur Muang, Samut-
Sakhon, Thailand  
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. The proxy independent directors are not involved in any 
potential conflict of interest in all issues of consideration. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows 
 
วาระที ่1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2554 
Agenda 1  Re:  To Adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders NO.1/2011.  
 

 

 



 

 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที ่2 เร่ือง พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวนัที ่ 31 
  ธันวาคม 2554 
Agenda 2  Re:  To acknowledge the results of operation for the year 2011 
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมตัิงบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา
  บัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
Agenda 3  Re:  To approve the balance sheet for the year ending December 31, 2011. 
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรกาํไรสะสมและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 
Agenda 4  Re: To approve the dividend payment for 2011 performance.  
 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 



(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
Agenda 5  Re: To consider the election of the directors to replace those retiring by rotation.  
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2555 
Agenda 6  Re: To approve remuneration of directors for the year 2012. 
 
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชี ของปี 2555 
Agenda 7  Re: To approve the appointment of the Company’s auditors and determine the auditors’  
  remuneration for the year 2012. 
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 

 



 
วาระที ่8    เร่ือง  พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 80.00 ล้านบาท เป็น 96.00 ล้านบาท 
Agenda 8  Re: To approve the increasing of the registered capital stock from 80 million baht to 96 million  
  baht  

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที ่9    เร่ือง พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด   
  ทะเบียน 
Agenda 9  Re: To approve the correcting of the Memorandum of Association in Clause 4 for conforming to the 

increasing in registered capital stock 
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระที ่10   เร่ือง พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิม่ทุนจดทะเบียน 64,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 
 0.25 บาท เพือ่รองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการนําหุ้นทีอ่อกใหม่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 

Agenda 10  Re: To approve the allotment of the Newly Issued Shares from increasing in authorized capital  
stock 64,000,000 shares , value per share is 0.25 baht for supporting the allotment of share 
dividend to shareholders and register the Newly Issued Shares to the Stock Exchange (mai) 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 



Approve    Disapprove   Abstain 
วาระที ่11  เร่ือง พจิารณาอนุมตัใินหลกัการสําหรับโครงการซ้ือหุ้นคนื (Treasury Stock) 
Agenda 11  Re: To approve the principles of Treasury Stock 
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระที ่12เร่ือง พจิารณารับทราบการลงทุนก่อสร้างโรงงานหลงัใหม่ ณ สํานักงานโรงงาน จังหวดัสมุทรสาคร 
Agenda 12 Re: To acknowledge the investment of the construction of the new factory at plant office, Samut    
   Sakhon Province 
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 

วาระที ่13 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

Agenda 13 Re: To consider other matters (if any) 
 

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

เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 

 



 

 

The vote(s) of the proxy holder in any issue(s) not in conformity with the given proxy is considered incorrect and not 
representing  
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือในกรณี ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
ตามท่ีเห็นสมควร 
If I /We did not declare or indicate clearly the requirement to vote in any agenda item; or if the Meeting is to consider and 
vote for a resolution on other agenda items not mentioned in this proxy; the proxy holder will have full right to consider 
and vote accordingly for me/us. 
 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 
 
    ลงช่ือ.....................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
    Signed (                                                                 ) Grantor 
 
    ลงช่ือ.....................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    Signed (                                                                 ) Proxy 
    
    ลงช่ือ.....................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    Signed (                                                                 ) Proxy 
 
 
หมายเหตุ (Remarks) 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมไดใ้นใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ  
In the case of the actual agenda to be considered is more than the agenda which are stipulated above the 
shareholder can add into the proxy. 


