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ค ำชี้ แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

และกำรออกเสยีงลงคะแนน ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ กำรนบัคะแนนเสยีงและแจง้ผลกำรนบัคะแนน 

 วิธีกำรมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ไดก้ าหนดไว ้ ซึ่งเป็นแบบท่ี

ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายังผูถื้อหุน้  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

สามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน  หรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการบริษัทรายใดรายหน่ึงตามท่ีบริษัทไดเ้สนอชื่อไวซ้ึ่งมี

รายละเอียดขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษัท เสนอชื่อใหผู้ถื้อหุน้เลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถื้อหุน้อาจระบุชื่อผูร้ับ

มอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 ราย  เพ่ือความคล่องตวักรณีผูร้ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ ผูร้บัมอบฉันทะราย

อ่ืนก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได ้นอกจากน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็น

ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน 

 ทั้งน้ี บริษัทยังไดจ้ัดใหม้ีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซับซอ้น และหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถพิมพข์อ้มูลไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทwww.thiensurat.co.th/investor 

 กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเปิดรับลงทะเบียน     

ในวนัศุกรท์ี่ 27 เมษำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ณ หอ้งประชุมแม่น ้ำเจำ้พระยำ ชั้น 3 อำคำรบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั 

(มหำชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชำติอนุสรณ ์4 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120  ตามแผนท่ี

สถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพรอ้มน้ี 

 หลกัฐำนแสดงตนในกำรเขำ้ร่วมประชุม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 ผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 

- หนังสือท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อและนามสกุลของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอายุ เช่น 

บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุล

ใหย้ื่นหลักฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ : 

- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกขอ้ความครบถว้นและลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
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 ผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง:  

- หนังสือท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้1 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น       

ผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ:  

- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และ

ลงลายมือชื่อของผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้ 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้1 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับขอ้1 ท่ีลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะ ซึ่งผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดำท่ีมิไดมี้สญัชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร

แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูร้ับมอบฉันทะ (แลว้แต่กรณี) ซึ่ งลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ ซึ่งลงลายมือ

ชื่อรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล โดยจะตอ้งมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติ

บุคคล และเงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

- เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูแ้ทนนิติบุคคลน้ันลงลายมือชื่อรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำก

และดูแลหุน้ 

- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยนัว่าคสัโตเดียนผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 วิธีปฏิบตัิในกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ  

ประธานท่ีประชุมจะชี้ แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี  

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากท่ีประชุมว่าผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะชูมือขึ้ น (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการ

ลงคะแนนลับ) ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชูมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถออก

เสียงลงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือ

มอบฉันทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
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 มติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี  

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม  

 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย หรือขอ้บงัคับน้ันก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน

ในแต่ละวาระดงักล่าว  

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ ขาด  

2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมติน้ัน เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง

กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษน้ันออกนอกท่ี

ประชุมชัว่คราวก็ได ้ 

3. การลงคะแนนลับอาจกระท าไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลับ โดย

ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้ าหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติ

ใหล้งคะแนนลับ  

 

 กำรนบัคะแนนเสยีงและแจง้กำรนบัคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะชี้ แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่

ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท่ี้ประชุม

ทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม 
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ผงัขั้นตอนกำรลงทะเบียนและกำรประชุม 

 

รับบตัรลงคะแนน

เขา้หอ้งประชุม

เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น.

ด าเนินการประชุมตามล าดบั

วาระการประชุม

เกบ็บตัรลงคะแนนจากผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

ยกเว้นวาระที่ 6 เกบ็บตัรลงคะแนนจากผูท้ี่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

กรณีผูถ้ือหุน้รับมอบฉันทะ

จุดตรวจเอกสาร

โต๊ะลงทะเบียน

ส าหรับถือหุน้รับมอบฉันทะ

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบ
ฉันทะและเอกสารประกอบ

กรณีผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน

ส าหรับถือหุน้ที่มาดว้ยตนเอง

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน

และบตัรประชาชน

เปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.


