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หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
37 

 

กรุณาน าหนงัสือฉบบัน้ีมาดว้ยทุกทา่น เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  

 

 

 

เขยีนท่ี……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

(1) ขา้พเจา้………………………………..………………………………………………..…………สญัชาติ………………………………..………อยูบ่า้นเลขท่ี................................. 

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

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………อาย…ุ…………………………………………………………ปี 

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

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

 

  กรรมการอิสระของบริษัท ดงัต่อไปน้ี (ขอ้มลูของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

1. ศาตรเมธี ดร. สุปรีด์ิ  วงศดี์พรอ้ม หรือ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์ 

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้                 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแม่น ้ า

เจา้พระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ต าบลบางตลาด 

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  

อากรแสตมป์ 

Duty Stamp 
20 บาท/Baht 
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38 

 

 

 วาระที่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง     

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 และรบัทราบการ

จา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 การแตง่ตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดทั้งชุด 

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 การแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ช่ือกรรมการ นายสหสั  ตรีทิพยบุตร 

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนนัทน ์

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ นายเอกรตัน ์ แจง้อยู ่

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่

    เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2563 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

              เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ  าปี 2563 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง  
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 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนังสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ 

 (……………………………………………………………………………………………)  

   

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (……………………………………………………………………………………………)  

   

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (……………………………………………………………………………………………)  

   

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………. พยาน 

 (……………………………………………………………………………………………)  

   

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………. พยาน 

 (……………………………………………………………………………………………)  

หมายเหตุ 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้ับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข.
ตามแนบ 
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40 

 

ใบประจ  าตอ่แบบพิมพห์นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน)ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ  าปี 2563 ใน

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมแม่น ้ าเจา้พระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท เธียรสุรัตน์ จ  ากัด 

(มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 หรือที่จะ

พึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืน 

 

  วาระท่ี              เร่ือง                                                                                                                                                                        

 (ก ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี              เร่ือง                                                                                                                                                                                                                                          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

  วาระท่ี              เร่ือง                                                                                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 วาระท่ี                   เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                                                     

              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                                                   

              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                                                   

              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                                                   

              เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ 

 (……………………………………………………………………………………………)  

   

ลงช่ือ ………………………………………………………………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (……………………………………………………………………………………………)  

 


