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คําชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนน ในทีประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

 วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษทัไดจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ไดก้ําหนดไว ้ซึงเป็นแบบทีกาํหนด

รายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดและชัดเจนมายงัผูถื้อหุ้น  เพือให้ผูถื้อหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถ

พิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน  หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษทัรายใดรายหนึงตามทีบริษัทได้เสนอชือไวซึ้งมีรายละเอียด

ขอ้มูลของกรรมการทีบริษทั เสนอชือให้ผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถื้อหุ้นอาจระบุชือผูร้ับมอบฉันทะได้

มากกว่า  ราย  เพือความคล่องตวักรณีผูรั้บมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ผูรั้บมอบฉันทะรายอืนก็สามารถเข้า

ประชุมแทนได ้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลาย

คน เพือแยกการลงคะแนนได ้นอกจากนี ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรือไม่

ออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึงเท่านนั 

 ทงันี บริษทัยงัไดจ้ัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไปทีง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ซึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้ คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ เพือให้ผูถื้อหุน้ทีสนใจสามารถพิมพข์อ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.thiensurat.co.th/investor 

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษทัจะเริมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเริมการประชุมมากกว่า  ชวัโมง โดยจะเริมเปิดรับลงทะเบียนตงัแต่

เวลา :  เป็นต้นไปในวันศุกร์ที 22  เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชัน  บริษัทเธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) เลขที /  หมู่   

ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ตามแผนทีสถานทีจดัประชุมทีไดแ้นบมาพร้อมนี 

 หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

 ผูเ้ข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 

- หนังสือทีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ซึงปรากฏภาพถ่าย ชือและนามสกุลของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น 

บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตัวขา้ราชการ  หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลียนชือหรือชือสกลุให้

ยืนหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีทีมีการมอบฉนัทะ : 

- หนังสือมอบฉนัทะทีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึงกรอกขอ้ความครบถว้นและลง

ลายมือชือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

- สําเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้น ตามขอ้  และผูถื้อหุ้นได้ลงลายมือชือรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้  

 ผู้ถือหุ้นทีเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  

- หนังสือทีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
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- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้  

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

.  กรณีทีมีการมอบฉนัทะ :  

- หนังสือมอบฉนัทะทีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม  ซึงได้กรอกขอ้ความครบถว้น และ

ลงลายมือชือของผูแ้ทนนิติบุคคล ซึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึง

เป็นผูถื้อหุน้ 

- เอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้  

- สําเนาเอกสารแสดงตนทีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัขอ้  ทีลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ 

ซึงผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทีมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุ้นทีเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้

เอกสารดงัต่อไปนี (แลว้แต่กรณี) 

- สําเนาหนังสือเดินทางของผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูร้ับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึงลงลายมือชือ

รับรองสําเนาถูกตอ้ง 

- สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลทีออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบุคคลนันตงัอยู่ ซึงลงลายมือชือ

รับรองสําเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชือนิติบุคคลผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือผูกพนันิติบุคคล 

และเงือนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชือ รวมถึงทีตงัสํานกังานใหญ่ 

- เอกสารทีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุน้หรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลนนัลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 ผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น 

- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยนัว่าคสัโตเดียนผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโดเดียน 

 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานทีประชุมจะชีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงันี  

1. ประธานทีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที

ประชุมวา่ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีทีผูถื้อหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะชูมือขึน (เวน้แต่กรณีทีเป็นการลงคะแนน

ลบั) ผูถื้อหุ้นส่วนทีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนน

ตามความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหนึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ทีในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้

แบ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
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 มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของทีประชุม  

 กรณีอืนๆ ซึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคบับริษ ัทกาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไปตามทีกฎหมาย 

หรือขอ้บงัคบันันกาํหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ดงักล่าว  

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีขาด  

2. ผูถื้อหุ้นใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิใหอ้อกเสียงในมตินนั เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพือเลือกตงักรรมการ 

และประธานทีประชุมอาจเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษนันออกนอกทีประชุม

ชวัคราวกไ็ด ้ 

3. การลงคะแนนลับอาจกระทาํได้เมือมีผูถื้อหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดย

ประธานทีประชุมจะเป็นผูก้ ําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหที้ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีมีมติให้

ลงคะแนนลบั  

 

 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานทีประชุมจะชีแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหที้ประชุมทราบก่อนเริมวาระการประชุม โดยบริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจาก

การลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหที้ประชุมทราบทุกวาระ

ก่อนเสร็จสินการประชุม 
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ผงัขันตอนการลงทะเบยีนและการประชุม 

 

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

เริมการประชุมเวลา 13:30 น.

ดําเนินการประชุมตามลําดับ

วาระการประชุม

เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ทีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

ยกเว้นวาระที 6 เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อทีประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ

จุดตรวจเอกสาร

โต๊ะลงทะเบียน

สําหรับถือหุ้นรับมอบฉันทะ

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบ

ฉันทะ และเอกสารประกอบ

กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน

สําหรับถือหุ้นทีมาด้วยตนเอง

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน

และบัตรประชาชน

เปิดลงทะเบียน เวลา 12:00 น.


