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หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

และเสนอชือบคุคลเพือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

 

วตัถปุระสงค ์

บรษิัท เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสทิธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตาม

หลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีบรษิัทจงึเปิดโอกาสให้สทิธแิก่ผู้ถอืหุน้ เสนอเรอืงทผีูถ้อืหุ้นเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์แก่

บรษิทั เพอืพจิารณาบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํ ปี 2560 รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ

ชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสม เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า โดยมหีลกัเกณฑ์

และแนวทางปฏบิตั ิดงันี 

 

1. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้ทจีะมสีทิธใินการเสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม และเสนอชอืบคุคลเพอืเขา้รบัการ

พจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการบรษิทั จะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี 

1.1 เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิัท ซงึถอืหุ้นและมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน

สทิธิออกเสยีงทังหมดของบรษิัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ตาม

หลกัเกณฑข์องพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 

1.2 ถอืหุน้บรษิัทในสดัสว่นทกํีาหนดตามข้อ 1.1 และตอ้งถอืหุน้ในวนัทเีสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจเุป็น

วาระการประชุมหรอืวนัทเีสนอชอืบคุคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ 

1.3 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น สําเนาใบหุ้น หนังสอืรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย์ หรือ

หลกัฐานจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั เป็นตน้ 

2. หลกัเกณฑใ์นการนําเสนอ 

2.1 การเสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม 

เรอืงทบีรษิทั จะไมพ่จิารณาบรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชุม มดีงันี 

(1) เรอืงทขีดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอื

หน่วยงานทกํีากบัดูแลบรษิัท หรอืเรอืงทไีมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ

มตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้และการกํากบัดูแลกจิการทดีขีองบรษิทั 

(2) เรอืงทเีกยีวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิัท และข้อเท็จจรงิทกีล่าวอ้างโดยผู้ถอืหุ้น มไิด้

แสดงถงึเหตุอนัควรสงสยัเกยีวกบัความไมป่กตขิองเรอืงดงักลา่ว 

(3) เรอืงทอียูน่อกเหนืออํานาจทบีรษิทัจะดําเนินการได ้

(4) เรอืงทเีคยเสนอต่อทปีระชุมผู้ถือหุ้น เพอืพจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่านมา และได้ร ับมติ

สนับสนุนด้วยเสยีงทีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทังหมด โดยที

ขอ้เทจ็จรงิในเรอืงนันยงัไมไ่ดเ้ปลยีนแปลงอย่างมนัียสาํคญั 

(5) เรอืงทเีป็นไปเพอืผลประโยชน์ของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 



 

 

ห น้ า  2 | 4 
 

(6) เรอืงทเีสนอโดยผูถ้อืหุน้ทมีคีณุสมบตัไิมค่รบถว้น ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นไม่

เพยีงพอหรอืเสนอมาไมท่นัภายในเวลาทกํีาหนด 

(7) เรอืงทเีสนอหรอืหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถ้อืหุ้นนันมขีอ้ความทไีม่ตรงตามความจรงิ

หรอืมขีอ้ความคลมุเครอืหรอืไมถู่กตอ้ง 

(8) เรอืงทเีป็นอํานาจการบรหิารจดัการของบรษิัท เว้นแต่เป็นกรณีทก่ีอให้เกิดความเดอืดร้อน

เสยีหายอย่างมนัียสาํคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(9) เรืองซึงตามปกติกฎหมายกําหนดให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณา และบริษัทได้

ดําเนินการกําหนดเป็นวาระการประชุมทุกครงั 

(10) เรอืงทบีรษิทัไดด้ําเนินการแลว้ 

(11) เรอืงทซํีากบัเรอืงทไีดเ้สนอมาก่อนหน้าแลว้ 

(12) เรอืงทคีณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าไมม่คีวามจาํเป็นทตีอ้งบรรจเุป็นวาระการประชุม 

2.2 การเสนอชอืบคุคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ 

บคุคลทไีดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการจะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี 

(1) มคีุณสมบตัิถูกต้องและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมาย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และการกํากบัดูแลกจิการทดีขีองบรษิัท รวมทงัหลกัเกณฑ์

อนืๆ ทเีกยีวขอ้ง 

(2) มคีวามรูค้วามสามารถทเีป็นประโยชน์อยา่งสาํคญัต่อธุรกจิของบรษิทั 

(3) ไมค่วรดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 3 บรษิทั รวมทงับรษิทัย่อย และบรษิทั

ร่วม 

3. วิธีการนําเสนอ 

3.1 การเสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม 

(1) ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาบรรจเุป็นวาระการ

ประชุมได้โดยกรอก “แบบฟอรม์เสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560” (แบบ ก) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑนี์ ให้ครบถว้น พรอ้มทงั

ลงลายมอืชอื r และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถอืหุ้นมากกว่าหนึงราย ให้ผู้ถอืหุ้นทุกราย

กรอกรายละเอยีดของตนลงใน แบบ ก พรอ้มทงัลงลายมอืชอืและรวมเป็นชุดเดยีวกนั 

(2) นําส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพมิเติมอืนๆ เพอืประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ

บรษิทั 

3.2 การเสนอชอืบคุคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชอืบคุคลเพอื

เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิัทได้ โดยกรอก “แบบฟอรม์เสนอ

ชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2560” (แบบ ข)  และ  “แบบข้อมลูของบคุคลผู้ได้รบัการเสนอชือเพือพิจารณาเข้ารบั

การเลือกตงัเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี    และนําส่งเอกสารเพมิเตมิ

อนืๆ เพอืประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั 

4. เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาดงันี 



 

 

ห น้ า  3 | 4 
 

4.1 หลกัฐานการถอืหุ้น ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืเอกสารหลกัฐานอนื

จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

4.2 เอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหุน้ทุกราย กรณทีรีวมกนัเสนอเรอืง ไดแ้ก่ 

- กรณผีู้ถอืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณเีป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

- กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบิุคคล สําเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามทไีดล้งลายมอืชอื

พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

- กรณทีผีูถ้อืหุน้มกีารแกไ้ข จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลยีนแปลงดงักลา่ว คาํนําหน้าชอื ชอื

ตวั ชอืสกุล พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.3 เอกสารประกอบการเสนอวาระประชุม 

(1) แบบฟอร์มเสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

(แบบ ก) 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบยีบวาระการประชุม ผู้ถอืหุ้นทุกรายต้องกรอก

รายละเอยีดและลงชอืไว้เป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั โดยแยกหนึงแบบฟอร์มต่อ

การเสนอหนึงระเบยีบวาระ ในการนีใหร้ะบชุอืผู้ถอืหุน้คนใดคนหนึงในกลุ่มเพอืเป็นตวัแทนผูร้บั

การตดิต่อแทนผูถ้อืหุน้ร่วมกนัทุกราย และใหถ้อืว่าการทบีรษิัทตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทเีป็นตวัแทนที

ไดร้บัมอบหมายนัน เป็นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทลีงลายมอืชอื 

(2) เอกสารประกอบเพมิเติมทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถ้าม)ี 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4.4 เอกสารประกอบการเสนอชอืบคุคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการบรษิทั 

(1) แบบฟอรม์เสนอชอืบุคคลเพอืรบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจาํปี 2560 (แบบ ข) กรณผีู้ถอืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชอืบคุคลเพอืเป็นกรรมการ ผู้

ถอืหุน้ทุกรายต้องกรอกรายละเอยีดและลงชอืไว้เป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั โดย

แยกหนึงแบบฟอรม์ต่อการเสนอชอืกรรมการหนึงคนในการนี ใหร้ะบชุอืผูถ้อืหุน้คนใดคนหนึงใน

กลุ่มเพอืเป็นตวัแทนผู้รบัการตดิต่อแทน ผู้ถอืหุ้นร่วมกนัทุกรายและให้ถอืว่าการทบีรษิัทตดิต่อ

กบัผูถ้อืหุน้ทเีป็นตวัแทนทไีดร้บัมอบหมายนัน เป็นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทุกรายทลีงลายมอืชอื 

(2) แบบข้อมลูของบุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืพจิารณาเข้ารบัการเลอืกตงัเป็นกรรมการ (แบบ ค) 

ซงึตอ้งลงนามรบัรองโดยบคุคลทไีดร้บัการเสนอชอื 

(3) เอกสารทเีกยีวขอ้งพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยบคุคลทไีดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการ 

ไดแ้ก่ ประวตัสิว่นตวั ประวตักิารศกึษา พรอ้มหลกัฐานการศกึษา ประวตักิารทํางาน/การฝึกอบรม 

ความสามารถ/ความเชยีวชาญ การดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอนืในปจัจุบนั  

หลกัฐานการถอืหุน้อยู่ในบรษิทั สว่นไดเ้สยีกบับรษิทัและบรษิทัย่อย/บรษิทัรว่มของบรษิทัหรอืนิติ

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกับบรษิัท ทีอยู่ทีติดต่อได้ และข้อมูลอืนๆ ทีเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา รวมทงัหนังสอืยนิยอมของบคุคลทไีดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการ

บรษิทัหากไดร้บัการคดัเลอืก 



 

 

ห น้ า  4 | 4 
 

(4) เอกสารประกอบเพมิเตมิทจีะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี พรอ้มลง

นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. ช่องทางการรบัเรืองทีผู้ถือหุ้นเสนอ 

เพอือํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบอืงต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจุเป็น

วาระการประชุมและเสนอชอืบคุคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนได ้

โดยสามารถแจง้ผ่านช่องทางดงันี 

5.1 แจง้อย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิคส ์(e-mail) ถงึ IR@thiensurat.co.th หรอืผ่าน

โทรสารหมายเลข 02-962-6675  

5.2 จดัสง่ต้นฉบบัแบบเสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบั

การพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ แบบข้อมลูของบคุคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืเข้ารบัการพจิารณา

เลอืกตงัเป็นกรรมการ และเอกสารหลกัฐานทคีรบถว้นถูกตอ้งตามทบีรษิทักําหนด พรอ้มลงลายมอืชอื

ในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีอยู่

ดงัต่อไปนี 

ฝ่ ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท ี43/9 หมู ่7 ซ.ชูชาตอินุสรณ์ 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 

5.3 หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามเพมิเตมิไดท้ ีฝ่ ายนักลงทุนสมัพนัธ ์โทรศพัท ์

02-819-8899 ต่อ 1536 และ 1636 

6. ขนัตอนการพิจารณา 

6.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูก้ลนักรองคณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ เรอืงทผีูถ้อืหุ้น

เสนอ และคุณสมบัติของบุคคลทีผู้ถือหุ้นเสนอในเบอืงต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาต่อไป 

6.2 เรอืงและ/หรอืบุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะชีแจงให้ทราบผ่าน

ช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซด์ของบรษิัท รวมถงึชแีจงให้

ทราบในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ โดยระบวุ่าเป็นวาระและ/หรอื

บคุคลทไีดร้บัการเสนอจากผูถ้อืหุน้ 

6.3 เรอืง และ/หรอืบุคคลทไีมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะชแีจงให้ทราบผ่าน

ช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบรษิทั และประกาศในทปีระชุมผู้

ถอืหุน้สามญัประจาํปี 

7. ระยะเวลาในการยืนเรือง 

บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นส่งข้อเสนอดงักล่าวขา้งต้นได้ นับตงัแต่วนัท ี1 ตุลาคม จนถงึวนัท ี31 

ธนัวาคม 2559 ทงันี บรษิทัขอสงวนสทิธทิจีะนําเสนอเฉพาะเรอืงทบีรษิทัเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและ

ผูถ้อืหุน้โดยรวมและเป็นไปตามทกีฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกําหนด 



 

 

 

แบบฟอรม์เสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็นวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

 

วนัท ี............................................................................. 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/……….) ...............................................................ทีอยู่ เลขที .........................

ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ..................................................

จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณยี ์.................. โทรศพัท ์(บา้น/ทํางาน) ................................................. 

(มอืถอื) .................................... โทรสาร ................................. อเีมล ์...................................................................... 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน......................................หุน้ 

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํ ปี 2560 ดงันี 

เรอืงทเีสนอ : ............................................................................................................................................................  

 เพอืพจิารณา ...................................................................................................................................................... 

 เพอืทราบ ........................................................................................................................................................... 

 

วตัถปุระสงค/์เหตผุลทเีสนอ : 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

รายละเอยีด/เอกสารแนบเพมิเตมิ (ถา้ม)ี ทไีดล้งชอืรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า จาํนวน ............................ หน้า 

 

[กรณผีูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระการประชุม ตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.3 (1)] 

ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................. ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ 

ของ บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ทอียู่ เลขท ี................................ ถนน ....................................... ............. 

ตําบล/แขวง ..........................................อําเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ......................................... 

รหสัไปรษณยี ์...................... โทรศพัท ์(บา้น/ทํางาน) ......................................... (มอืถอื) ........................................ 

โทรสาร ............................................ อีเมล์ ............................................................................เป็นผู้ได้ร ับมอบหมาย

จากขา้พเจา้ ในการตดิต่อกบับรษิทัแทนขา้พเจา้ 

 

คาํรบัรอง 

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อความในแบบเสนอเรอืงเพอืพจิารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระ พร้อมทงัเอกสารและ

หลกัฐานประกอบทงัหมดถูกตอ้งทุกประการ 

ลงชอื ...................................................................ผูถ้อืหุน้ 

(...................................................................) 

          วนัท.ี............................................................ 

แบบ ก 



 

 

 

แบบฟอรม์เสนอชือบคุคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

 

วนัท ี............................................................................. 

 

ข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/……….) ............................................................ อยู่บา้นเลขที .........................

ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต...................................................

จงัหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ (บ้าน/ทํางาน) ........................................... 

(มอืถอื) .................................... โทรสาร ................................. อเีมล ์...................................................................... 

เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน....................................หุน้ 

 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชอื (นาย/นาง/นางสาว/…….) ......................................................................

เพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํ ปี 2560 โดยบคุคลดงักลา่วมี

คณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ทกํีาหนด และมหีลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลที

ไดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการ พรอ้มทงัขอ้มลูและเอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัติามทบีรษิัทกําหนด 

ซงึไดล้งชอืรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า จาํนวน ..................... หน้า 

 

เหตุผลทเีสนอเพอืประกอบการพจิารณา : 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

[กรณผีูถ้อืหุน้หลายรายเสนอชอืกรรมการ ตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.4 (1)] 

ข้าพเจา้ขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................. ซงึเป็นผู้ถอืหุ้น

ของบรษิัท เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) อยู่บา้นเลขท ี................................. ถนน ......................................................

ตําบล/แขวง ..........................................อําเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ......................................... 

รหสัไปรษณยี ์...................... โทรศพัท ์(บา้น/ทํางาน) .............................................. (มอืถอื) ................................... 

โทรสาร ...................................... อีเมล์ ............................................................................เป็นผู้ได้รบัมอบหมายจาก

ขา้พเจา้ ในการตดิต่อกบับรษิทัแทนขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอชอืบคุคลเพอืรบัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั พรอ้มทงัเอกสารและ

หลกัฐานประกอบทงัหมดถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้จงึลง

ลายมอืชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ลงชอื ...................................................................ผูถ้อืหุน้ 

(...................................................................) 

วนัท.ี..................................................................... 

 

แบบ ข 



 

 

 

แบบข้อมลูของบคุคลทีได้รบัการเสนอชือเพือพิจารณาเข้ารบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ชือ/นามสกลุ (ภาษาไทย) ....................................................................................................... 

(ภาษองักฤษ)..................................................................................................... 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ .................................................. อายุ................ ปี เพศ ................. สญัชาต.ิ...................................

ทอียู่ปจัจุบนั เลขท ี............... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง ..................................................... 

อําเภอ/เขต .......................................................... จงัหวดั .................................... รหสัไปรษณยี.์............................ 

โทรศพัท ์(บา้น/ทํางาน) .................................. (มอืถอื) .................................... โทรสาร ..........................................

อเีมล.์................................................................................................. 

ถอืหุน้ บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน......................................หุน้ 

 

สถานภาพการสมรส 

คูส่มรสชอื .......................................................................... ถอืหุน้บรษิทั จาํนวน ................................... หุน้ 

บตุร จาํนวน ................... คน คอื 

1. ……………………………………………… อายุ .….. ปี ถอืหุน้บรษิทัจาํนวน ....................... หุน้ 

2. ……………………………………………… อายุ .….. ปี ถอืหุน้บรษิทัจาํนวน ....................... หุน้ 

3. ……………………………………………… อายุ .….. ปี ถอืหุน้บรษิทัจาํนวน ....................... หุน้ 

ประวติัการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานการศกึษา) 

ชอืสถาบนั ชอืคณุวุฒ/ิสาขาวชิา ปีทสีาเรจ็ 

   

   

   

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

ชอืหลกัสตูร สถาบนัทจีดั ปีทเีขา้อบรม 

   

   

   

 

ประสบการณ์ทาํงาน/การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนอืนในปัจจุบนั 

ชอืหน่วยงาน ประเภทธุรกจิ ตําแหน่ง ช่วงเวลา 

    

    

    

 

 

แบบ ค 

 

 

รูปถ่าย 



 

 

 

การมสีว่นไดเ้สยีทางตรงและทางออ้มในบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก่ 

การถอืหุน้ หรอืเขา้รว่มเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัทปีระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็น

การแข่งขนักบักจิการของบรษิทั (โปรดระบรุายละเอยีด) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

คาํยินยอม 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................................ ไดร้บัทราบการเสนอ

ชอื และใหค้วามยนิยอมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเพอืดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั และขอรบัรองว่ารายละเอยีดที

ปรากฏในแบบขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานทยีนืมาพรอ้มนี ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิ ทุกประการ 

 

 

ลงชอื ................................................................... บคุคลทไีดร้บัการเสนอชอื 

(...................................................................)  

วนัท ี............................................................  

 


