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หนังสือมอบฉันทะ ข 
Proxy Form B 

 
(1) ข้าพเจ้า...................................................................................... 

I/We 
สญัชาติ...................................................................................... 
Nationality 

อยูบ้่านเลขที).....................................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 shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจํานวนทั Zงสิ Zนรวม....................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั....................................เสยีง 
Holding a total number of       share, with the voting right of                     vote(s) 
 หุ้นสามญั................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...........................................เสยีง 

Common stock      share, with the voting right of                     vote(s) 
 หุ้นบริุมสทิธิ.............................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................... เสยีง 

Preferred stock       share, with the voting right of                     vote(s) 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
  Hereby appoint 

1. ชื)อ...............................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 
Name                                         Age 

อยูบ้่านเลขที).....................................ถนน...................................................แขวง/ตําบล......................................................... 
Residing at No.               Road                  Sub district  
เขต/อําเภอ............................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์.................................................... 
District                  Province                    Postal Code 

2. ชื)อ...............................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 
Name                                         Age 
 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

เขียนที).......................................................... 

Made at  

วนัที)............เดือน......................พ.ศ............... 

Date      Month        Year 
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อยูบ้่านเลขที).....................................ถนน...................................................แขวง/ตําบล......................................................... 
Residing at No.               Road                  Sub district  
เขต/อําเภอ............................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์.................................................... 
District                  Province                    Postal Code 
 

3. ชื)อ...............................................................................................................................................อาย.ุ...................ปี 
Name                            Age 

อยูบ้่านเลขที).....................................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 
 

4. พลตํารวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ   อาย ุ65 ปี 
 Police Lieutenant General Amarin Niemskul  Age 65 

 
5.  นายธีรัชย์ มเีดชประเสริฐ    อาย ุ59 ปี 

 Mr. Dheeruj Meedejprasert   Age 59 

 
6. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง    อาย ุ47 ปี 

Mr. Songpone Chanpongsang   Age 47 
 

 คนหนึ)งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื)อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญั ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 ในวนัศกุร์ที) 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.ณ โรงแรม เซน็ทรัล เพลส จ.สมทุรสาคร 
หรือที)จะพงึเลื)อนไปในวนั เวลา และสถานที)อื)นด้วย 
 ทั Zงนี Zกรรมการอิสระที)บริษัทมอบหมายให้ทําหน้าที)เป็นผู้ รับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นนั Zนไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระพิจารณาที)
เกี)ยวข้องกบักรรมการอิสระรายนั Zนๆ 
 As my/our proxy holder to attend and vote in the 2013 Annual General Shareholder’s Meeting on Friday, April 
26th, 2013 at 10.00 a.m. at the Central Place Hotel  2142/488 Ekachai Rd., Tambol Mahachai, Amphur Muang, 
Samutsakhon, 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. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Zงนี Z ดงันี Z 
I/We authorize the proxy holder to vote on my behalf in this meeting as follows 
 
วาระที� 1 เรื�อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถอืหุ้นครั/งที� 1/2555 
Agenda 1 Re:  To Adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders NO.1/2012.  
 

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

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที� 2เรื�อง พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั /งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 ถงึวันที� 31 

ธันวาคม 2555 
Agenda 2 Re: To acknowledge the results of operation for the year 2012 
 

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

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที� 3 เรื�อง พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลา
  บัญชีสิ /นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555 
Agenda 3 Re:  To approve the balance sheet for the year ending December 31st, 2012. 
 

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

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 
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วาระที� 4 เรื�อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสะสมและจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2555 
Agenda 4 Re: To approve the dividend payment for 2012 performance.  
 

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

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที� 5 เรื�อง พิจารณาแต่งตั /งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
Agenda 5 Re: To consider the election of the directors to replace those retiring by rotation.  
 

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

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 
Agenda 6 Re: To approve remuneration of directors for the year 2013. 
 

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

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
วาระที� 7 เรื�อง พิจารณาแต่งตั /งผู้ตรวจสอบบญัชีและการกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ของปี 2556 
Agenda 7 Re: To approve the appointment of the Company’s auditors and determine the auditors’   
  remuneration for the year 2013. 
 

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

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 
 

วาระที� 8 เรื�อง พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

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

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

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง 
Approve    Disapprove   Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที)ไมเ่ป็นไปตามที)ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี Zให้ถือวา่การลงคะแนน
เสยีงนั Zนไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีที)ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี 
ที)ที)ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมตใินเรื)องใดนอกเหนือจากเรื)องที)ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที)มกีารแก้ไขเปลี)ยนแปลงหรือเพิ)มเตมิ
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ ตามที)เห็นสมควร 
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. 
 
กิจการใดที)ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนั Zน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
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    ลงชื)อ.....................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
    Signed (                                                                 ) Grantor 
 
    ลงชื)อ.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    Signed (                                                                 ) Proxy 
    
    ลงชื)อ.....................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    Signed (                                                                 ) Proxy 
 
 
หมายเหตุ (Remarks) 

1. ผู้ ถือหุ้นที)มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื)อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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.  วาระเลอืกตั Zงกรรมการสามารถเลอืกตั Zงกรรมการทั Zงชดุหรือเลอืกตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
The proxy holder can elect the director on individual or as a whole team. 

3. ในกรณีที)มวีาระที)พิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที)ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ)มได้ในใบประจําตอ่แบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ  
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. 

 

 

 

 


