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ค ำช้ีแจงวิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชุม 

และกำรออกเสียงลงคะแนน ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กำรนบัคะแนนเสียงและแจง้ผลกำรนบัคะแนน 

 วิธีกำรมอบฉนัทะ 

 บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซ่ึงเป็นแบบท่ี

ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนมายงัผูถื้อหุน้  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย

ตนเอง สามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น  หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษัทรายใดรายหน่ึงตามท่ีบริษัทได้

เสนอช่ือไวซ่ึ้งมีรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการท่ีบริษัท เสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้เลือกมอบฉนัทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถื้อหุน้

อาจระบุช่ือผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย  เพื่อความคล่องตวักรณีผู ้รบัมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได ้

ผูร้ับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได ้นอกจากน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่าน้ัน 

 ทั้งน้ี บริษัทยงัไดจ้ดัใหม้ีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น และหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝากและดูแลหุน้ เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นท่ีสนใจสามารถพิมพ์ข ้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

www.thiensurat.co.th/investor 

 กำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชุม 

 บริษัทจะเร่ิมรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเปิดรบัลงทะเบียน     

ในวันพุธที่ 22 เมษำยน 2563 ตั้งแต่เวลำ 7.00 น. ณ หอ้งประชุมแม่น ้ำเจำ้พระยำ ชั้น 3 อำคำรบริษัท เธียรสุรตัน์ 

จ  ำกดั (มหำชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชำติอนุสรณ ์4 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ตาม

แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพรอ้มน้ี 

 หลกัฐำนแสดงตนในกำรเขำ้รว่มประชุม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง: 

- หนังสือท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏภาพถ่าย ช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอายุ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือ

หรือช่ือสกุลใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 

- หนังสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้นและ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
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 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง:  

- หนังสือท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้1 

- หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น       

ผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ:  

- หนังสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น 

และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 

บาท 

- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทน

นิติบุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้1 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบัขอ้1 ท่ีลงนามในหนังสือ

มอบฉนัทะ ซึ่งผูแ้ทนนิติบุคคลไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดำท่ีมิไดมี้สญัชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล โดย

เอกสารแสดงตนใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคล หรือผูร้บัมอบฉนัทะ (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงลงลายมือ

ช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ ซ่ึงลง

ลายมือช่ือรบัรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติบุคคล โดยจะตอ้งมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ

ผูกพนันิติบุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

- เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อ

หุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลน้ันลงลายมือช่ือรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝำกและดแูลหุน้ 

- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยนืยนัว่าคสัโตเดียนผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 วิธีปฏิบตัิในกำรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวำระ  

ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี  

1. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ ้ถือหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชุมว่าผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะชูมือขึ้ น (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการ

ลงคะแนนลบั) ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชูมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถออก

เสียงลงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือ

มอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
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 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี  

 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม  

 กรณีอื่นๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บังคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย หรือขอ้บังคับน้ันก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ ้ถือหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว  

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด  

2. ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมติน้ัน เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง

กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษน้ันออก

นอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั 

โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้ าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน

วาระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั  

 

 กำรนบัคะแนนเสียงและแจง้กำรนบัคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนน

เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมสิีทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนับคะแนน

ใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระกอ่นเสร็จส้ินการประชุม 
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ผงัขั้นตอนกำรลงทะเบียนและกำรประชุม 

 

รับบตัรลงคะแนน

เขา้หอ้งประชุม

เร่ิมการประชุมเวลา 9.00 น.

ด าเนินการประชุมตามล าดบั

วาระการประชุม

เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

ยกเว้นวาระที ่6 เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม

กรณีผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ

จุดตรวจเอกสาร

โตะ๊ลงทะเบียน

ส าหรับถือหุน้รับมอบฉนัทะ

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนงัสือมอบ
ฉนัทะและเอกสารประกอบ

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง

โตะ๊ลงทะเบียน

ส าหรับถือหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน

และบตัรประชาชน

เปิดลงทะเบียน เวลา 7.00 น.


