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                                                                                                                                                  ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

                                                                                                                     (Duty Stamp 20 Baht) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาต ิ     

I/We          nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่            
Address           

 
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั)  

being a shareholder of TEKA Construction Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง  ดงัน้ี 
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 
❑ หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง  
      ordinary share    shares and have the right to vote equal to     votes 
❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง 
      preference share   shares and have the right to vote equal to             votes 

 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้  (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบของบรษิทักไ็ด ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมายเหตุขอ้ 6) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit and Risk Committee of the Company to be 
the proxy, please refer to details in Remark No.6) 

 
 

❑        1.  ชื่อ     อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขที ่               
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์          หรือ 
Province Postal Code     or 

❑        2.  ชื่อ  ดร.วทิรู เจยีกเจมิ    (กรรมการอสิระ)   อาย ุ 76    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 28 ซอยงามวงศว์าน 6  
Name  age      years, residing at 
ถนน งามวงศว์าน                     ต าบล/แขวง บางเขน    อ าเภอ/เขต เมอืงนนทบุร ี   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั นนทบุร ี รหสัไปรษณีย ์   11000      หรือ 
Province Postal Code     or 

❑        3.  ชื่อ  นายไพโรจน์ อานามวฒัน์ (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ)  อาย ุ 75    ปี อยูบ่า้นเลขที ่28 ซอยงามวงศว์าน 6     
Name  age      years, residing at 
ถนน  งามวงศว์าน  ต าบล/แขวง  บางเขน    อ าเภอ/เขต  เมอืงนนทบุร ี  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  นนทบุร ี รหสัไปรษณีย ์   11000      
Province Postal Code      

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจ าปี 2566 ในวนัที ่26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวชัน่ เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
(ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 

on 26 April 2023 at 14.00 hours at Magic room 2, 2 Floor 99 Vibhavadi Rangsit Road (Kamphaeng Phet 6), Talad-Bangkhen, Laksi, Bangkok 
10210,    or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 

วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2565 

Item No. 1 To Acknowledge the Board of Directors’ Report on the Company’s Operating Results for 2022 
 เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 
Item No. 2 To Approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the Year ended 2022 
 ❑ (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: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 

  Approve Disapprove Abstain 

  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2565 เป็นเงินปันผล 

Item No. 3 To Approve Allocation of the Net Profit for the Year 2022 as dividend  
 ❑ (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: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 

  Approve Disapprove Abstain 

  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 
Item No. 4 To Approve the Appointment of the Company’s External Auditors and Fix their Remuneration for the 

Year 2023 
 ❑ (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: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 

  Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2566  
Item No. 5 To Approve the Appointment of Directors Replacing Those Retired by Rotation for the Year 2023 
 ❑ (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: 
   เหน็ดว้ยกบัการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 
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  1. นายสมชาย วานิชวฒัน์ 
   Mr. Somchai Wanitwat 

  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve 

 

Disapprove Abstain 

  2. นายประเสริฐ ภทัรดิลก 
   Mr. Prasert Patradhilok 

  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve. Disapprove Abstain 

 
         3. นายพลูสวสัด์ิ เผ่าประพธัน์    
  Mr.Poonsawat  Phoaprapat  

  
❑ เหน็ด้วย                   ❑ ไม่เหน็ด้วย          ❑ งดออกเสียง 

       Approve. Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
Item No. 6 To Approve the Remuneration of the Company’s Board of Directors for the Year 2023 
 ❑ (ก) ให้ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
     

วาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Item No. 7 Other Business (if any) 
 ❑ (ก) ให้ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
     

(5) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ     ____          
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(6) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting. 

(7) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified 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 of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออก เสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ
ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
 
 

           ลงนาม/Signed     _____   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ ับ

มอบฉนัทะ  หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
เวน้แตก่รณีผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ค. 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the 
shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C. 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะตามแบบ 
In case there are others in addition to the agenda specified above, the grantor may utilize the supplemental proxy form as at tached 
as deem appropriate.   

4. กรณีหากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูม้ี
สว่นไดเ้สยีในกจิการเรื่องใดทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน กส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (5) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy 
has conflict of interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide 
evidence by specifying in Clause (5). 

5. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.   

6. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัดงัตอ่ไปน้ี คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีว เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีด
ประวตักิรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 
The shareholder may appoint only one Independent Director of the Company to be the proxy as follows: (details of directors as shown 
in the Attachment 4) 

(1) ดร.วทิรู เจยีกเจมิ หรอื / Dr. Vithool Jearkjirm; or  
(2) นายไพโรจน์ อานามวฒัน์ หรอื / Mr. Pairoj Anamwathana 

 
 
 

 
 



 

5 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of TEKA Construction Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัที ่26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวชัน่ 
เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ สถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on 26 April 2023 at 14.00 hours at Magic 2 room 1st Floor 99 
Vibhavadi Rangsit Road (Kamphaeng Phet 6), Talad-Bangkhen, Laksi, 10210,    Bangkok or such other date, time and place as the meeting 
may be adjourned. 

     
 
วาระที ่    เรือ่ง           

Item  Re :  

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

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่    เรือ่ง            

Item  Re :  

❑ ชือ่กรรมการ     
Director Name 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

❑ ชือ่กรรมการ    
Director Name 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

❑ ชือ่กรรมการ    
Director Name 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงชือ่/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                          

วนัที/่ Date   
 
 

ลงชือ่/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                              

วนัที/่ Date   
 
 

ลงชือ่/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                             

วนัที/่ Date   
 
 

ลงชือ่/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                      

วนัที/่ Date   
 


