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กรุณาน าหนังสือฉบับน้ีมาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม        
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 
 
 

เขียนที่                                                                       . 
วนัที ่                   เดือน                      พ.ศ.                 . 
 

 

(1) ขา้พเจา้      สัญชาติ                     
อยูบ่า้นเลขที่   ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 (2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

 (1)      อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

 (2)      อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

 (3)      อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการ                  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันศุกร์ที่  24  เมษายน พ.ศ.2558  ต้ังแต่เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ช้ัน 3                  
บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 
20 บาท/Baht 
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 วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 
              (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 
          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง     

  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 การส ารองเงินตามกฎหมาย 
   และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและพิจารณาแต่งต้ัง 
 กรรมการ เข้าใหม่จ านวน 2 ท่าน 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  การแต่งต้ังกรรมการที่ครบก าหนดทั้งชุด 
    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่                                                                                                                            
    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่                                                                                                                           
    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์                                                                                                                          
    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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  การแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่จ านวน 2 ท่านทั้งชุด 
    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 การแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่เป็นรายบุคคล 
 ช่ือกรรมการ นายกริช อัมโภชน์                                                                                                                              
    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ นางสุมนา  วงษ์กะพันธ์                                                                                                                           
    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนคณะ 
 อ่ืนๆ (ถ้ามี) ประจ าปี  2558 
                 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                         เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี  2558 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทคร้ังที่ 1 (TSR-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
 (โดยไม่คดิมูลค่า) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง       

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
 ทุนจดทะเบียน  
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
           (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร  
 กิจการใดที่ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉันทะใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
   ลงช่ือ                                                                        ผูม้อบฉันทะ 
           (                                                                        ) 
 
   ลงช่ือ                                                                        ผูรั้บมอบฉันทะ 
                   (                                                                        ) 
 
   ลงช่ือ                                                                        ผูรั้บมอบฉันทะ 
                   (                                                                        ) 
 
   ลงช่ือ                                                                        พยาน 
                  (                                                                        ) 
 
   ลงช่ือ                                                                        พยาน 
           (                                                                        ) 

หมายเหตุ 
1) ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 
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   ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน)ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  2558  ในวันศุกร์
ที่ 24 เมษายน 2558  ต้ังแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ช้ัน 3 บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7    
ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานที่อ่ืน 
 
 

  วาระที่              เร่ือง                                                                                                                                                                        
 (ก ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่              เร่ือง                                                                                                                                                                                                                                          
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่              เร่ือง                                                                                 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที่                   เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     
              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                                                   
              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                                                   
              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 
 
   ลงช่ือ      ผูม้อบฉันทะ 
            (                                                              ) 
 
   ลงช่ือ      ผูรั้บมอบฉันทะ 
                    (                                                              ) 
 
 


