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กรุณานําหนังสือฉบับนีมาด้วยทุกท่าน เพือความสะดวกในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม    
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 

 

 

เขียนที                                                                       . 

วนัที                    เดือน                      พ.ศ.                 . 

 

 

( ) ขา้พเจา้      สัญชาติ                     อยู่

บา้นเลขที   ถนน    ตาํบล/แขวง    

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั    รหัสไปรษณีย ์    

 ( ) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสิ นรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

( ) ขอมอบฉันทะให้ 

 ( )      อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขที  ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั   รหัสไปรษณีย ์   หรือ 

 ( )      อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขที  ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั   รหัสไปรษณีย ์   หรือ 

 ( )      อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขที  ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั   รหัสไปรษณีย ์    

 คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันศุกร์ที 22 เมษายน 2559 ตังแต่เวลา :  น.  ณ ห้องประชุมแม่นําเจ้าพระยา ชัน  บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

เลขที /  หมู่  ซอยชูชาติอนุสรณ์  ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   หรือทีจะพึงเลอืนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย 

 ( ) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

 วาระที  เรือง ประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที  เรือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

อากรแสตมป์ 

Duty Stamp 

20 บาท/Baht 
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  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที  เรือง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี  

              (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

          (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที  เรือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี  สินสุดวันที  ธันวาคม  

          (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง     

  วาระที  เรือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไร และอนุมัติการจ่ายปันผล 

   และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที  เรือง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 

  การแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดทังชุด 

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 การแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชือกรรมการ นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่                                                                                                                            

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 ชือกรรมการ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์                                                                                                                           

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 ชือกรรมการ นายสุปรีดิ วงศ์ดีพร้อม                                                                                                                          

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี  

                 (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

          (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

              เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที  พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี  

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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  วาระที  พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้นําออกจําหน่ายและแก้ไขเพิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ . ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง       

 วาระที  พิจารณาอนุมัติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที . ให้สอดคล้องกับการเพิมทุน

จดทะเบียน  

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิมทุน 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกนิ  ล้านบาท 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที 13 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 

 ( )  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 ( )  ในกรณีทีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณี

ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร  

 กิจการใดทีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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   ลงชือ                                                                        ผูม้อบฉันทะ 

           (                                                                        ) 

 

   ลงชือ                                                                        ผูรั้บมอบฉันทะ 

                   (                                                                        ) 

 

   ลงชือ                                                                        ผูรั้บมอบฉันทะ 

                   (                                                                        ) 

 

   ลงชือ                                                                        พยาน 

                  (                                                                        ) 

 

   ลงชือ                                                                        พยาน 

           (                                                                        ) 

หมายเหตุ 

) ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

) วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

) ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้้างตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559 ในวันศุกร์ที 22 

เมษายน 2559 ตังแต่เวลา 13:  น. ณ ห้องประชุมแม่นําเจ้าพระยา ชัน  บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) เลขที /  หมู่  ซอยชูชาติ

อนุสรณ์  ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  หรือทีจะพึงเลือนไปในวันเวลาและสถานทีอืน 

 

 

  วาระที              เรือง                                                                                                                                     

 (ก ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที              เรือง                                                                                                                   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที              เรือง                                                                                

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงันี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที                   เรืองเลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

 ชือกรรมการ                                                                 

              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 ชือกรรมการ                                                                                                                                  

              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 ชือกรรมการ                                                                                                                                  

              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 

 

   ลงชือ      ผูม้อบฉันทะ 

            (                                                              ) 

 

   ลงชือ      ผูรั้บมอบฉันทะ 

                    (                                                              ) 

 


