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คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนน ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนเสียงและแจง้ผลการนบัคะแนน 

• วิธีการมอบฉนัทะ 

 บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดไว ้ซ่ึงเป็นแบบท่ี

กาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผูถื้อหุน้  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 

สามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น  หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษัทรายใดรายหน่ึงตามท่ีบริษัทไดเ้สนอช่ือไวซ่ึ้งมี

รายละเอียดขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษัท เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้เลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถื้อหุน้อาจระบุช่ือผูร้บั

มอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย  เพื่อความคล่องตวักรณีผูร้บัมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ผูร้บัมอบฉนัทะราย

อื่นก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได ้นอกจากน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่าน้ัน 

 ทั้งน้ี บริษัทยงัไดจ้ดัใหมี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น และหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถพิมพข์อ้มลูไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทwww.thiensurat.co.th/investor 

• การลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม 

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเปิดรับลงทะเบียน     

ในวนัศุกรท่ี์ 26 เมษายน 2562 ตั้งแตเ่วลา 12.00 น. ณ หอ้งประชุมแม่นํ้าเจา้พระยา ชั้น 3 อาคารบริษทั เธียรสุรตัน ์จาํกดั 

(มหาชน) เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120 ตามแผนท่ี

สถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพรอ้มน้ี 

• หลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชุม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 

- หนังสือท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏภาพถ่าย ช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอายุ เช่น 

บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุล

ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 

- หนังสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้นและลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
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 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง:  

- หนังสือท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้1 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น       

ผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ:  

- หนังสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึง

เป็นผูถื้อหุน้ 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้1 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัขอ้1 ท่ีลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร

แสดงตนใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

- สาํเนาหนังสือเดินทางของผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูร้บัมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลงลายมือช่ือ

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- สาํเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ ซ่ึงลงลายมือ

ช่ือรบัรองสาํเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล โดยจะตอ้งมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติ

บุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ 

- เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูแ้ทนนิติบุคคลน้ันลงลายมือช่ือรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ 

- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยนืยนัว่าคสัโตเดียนผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

• วิธีปฏิบตัใินการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ  

ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี  

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากท่ีประชุมว่าผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีท่ีผู้ถือหุน้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ใหผู้้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้ น (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการ

ลงคะแนนลับ) ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชูมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถออก

เสียงลงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือ

มอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
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• มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี  

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม  

 กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บังคับบริษัทกําหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัน้ันกาํหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนน

ในแต่ละวาระดงักล่าว  

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด  

2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมติน้ัน เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง

กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษน้ันออกนอกท่ี

ประชุมชัว่คราวก็ได ้ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั โดย

ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติ

ใหล้งคะแนนลบั  

 

• การนบัคะแนนเสียงและแจง้การนบัคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่

ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท่ี้ประชุม

ทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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ผงัขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

 

รับบตัรลงคะแนน

เขา้หอ้งประชุม

เร่ิมการประชุมเวลา 13.30 น.

ดาํเนินการประชุมตามลาํดบั

วาระการประชุม

เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

ยกเว้นวาระที ่6 เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม

กรณีผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ

จุดตรวจเอกสาร

โตะ๊ลงทะเบียน

สาํหรับถือหุน้รับมอบฉนัทะ

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบ

ฉนัทะและเอกสารประกอบ

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง

โตะ๊ลงทะเบียน

สาํหรับถือหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน

และบตัรประชาชน

เปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.


