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หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 

บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
38 

 

กรุณาน าหนงัสอืฉบบัน้ีมาดว้ยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 
หนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  

 

 

 

เขียนท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วนัท่ี………………………………..เดือน……………………………………………………พ.ศ…………………………. 

 

(1) ขา้พเจา้………………………………..………………………………………………..…………สัญชาติ………………………………..………อยู่บา้นเลขท่ี………………………………............. 

ถนน………………………………………………..…………………………………………………………ต าบล/แขวง……………………………………………………………..…………………..……………… 

อ าเภอ/เขต………………………………………………..………………จงัหวดั…………………………………………..……………………………รหสัไปรษณีย…์……………………………………….. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม……………………………..………………………………………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………..………………เสียง 

หุน้สามญั…………………………..………………………………………………………………………….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………………………..………………………เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้(เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

 ………………………………..………………………………………………..………………………………………………………………..อายุ……………………………………………………………ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี……………………………..……ถนน…..………………………………………………..………………………ต าบล/แขวง……..………………………………………………………………… 

อ าเภอ/เขต……………………..…………………………………………..จงัหวดั……………………..………………………………………………..รหสัไปรษณีย์……………………..…………………. 

 

  กรรมการอิสระของบริษัท ดงัต่อไปน้ี (ขอ้มูลของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

1. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม  วิมุกตะนันทน์ หรือ 

2. ศาสตรเมธี ดร. สุปรีด์ิ  วงศดี์พรอ้ม 

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ ้า                 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2561 ในวนัศุกรท์ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมแม่น ้าเจา้พระยา 

ชั้น 3 อาคารบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ต  าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2560 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 
20 บาท/Baht 
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39 

 

 วาระที่ 3 เรื่อง รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมตัิงบการการเงนิของบริษัทฯ ส  าหรบัปีบญัชีสิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง     

  วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส  ารองตามกฎหมาย จา่ยเงนิปันผลประจ  าปี 2560 และรบัทราบ

การจา่ยปันผลระหว่างกาล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  การแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดทั้งชุด 

    เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน ์                                                                                                                           

    เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ นางสุมนา  วงษก์ะพนัธ ์                                                                                                                          

    เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่                                                                                                                         

    เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ ดร.สุรตัน ์วงศร์ตันภสัสร                                                                                                                           

    เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2561 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

              เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ  าปี 2561 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง  
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  วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุน้จดทะเบียนที่ยังมิไดน้ าออกจ  าหน่ายและแก้ไข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง       

  วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง       

 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน

ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร  

 กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

   ลงชื่อ                                                                        ผูม้อบฉันทะ 

           (                                                                        ) 

 

   ลงชื่อ                                                                        ผูร้บัมอบฉันทะ 

                   (                                                                        ) 

 

   ลงชื่อ                                                                        ผูร้บัมอบฉันทะ 

                   (                                                                        ) 

 

   ลงชื่อ                                                                        พยาน 

                  (                                                                        ) 

 

   ลงชื่อ                                                                        พยาน 

           (                                                                        ) 

หมายเหตุ 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 
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41 

 

 

ใบประจ  าต่อแบบพิมพห์นงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากัด (มหาชน)ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ  าปี 2560 ในวัน

ศุกรท์ี่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมแม่น ้าเจา้พระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ต  าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน

เวลาและสถานที่อื่น 

 

  วาระท่ี              เร่ือง                                                                                                                                                                        

 (ก ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี              เร่ือง                                                                                                                                                                                                                                          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี              เร่ือง                                                                                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระท่ี                   เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                                                     

              เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                                                   

              เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                                                   

              เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                                                   

              เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย     งดออกเสียง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 

 

   ลงชื่อ      ผูม้อบฉันทะ 

           (                                                              ) 

 

   ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉันทะ 

                   (                                                              ) 

 


