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เลขที่ TSR.IR 005/2561 

วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

2. รายงานประจาํปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจาํปีของ

คณะกรรมการบริษัทและงบการเงินสําหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

3. ขอ้มูลผูท่ี้ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

4.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้และคุณสมบตัิกรรมการอิสระ 

5.  คาํชี้ แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

การนับคะแนนเสียงและแจง้ผลการนับคะแนน 

6.  ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

7.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

8.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม  

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561        

ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมแม่น้ําเจา้พระยา ชั้น 3 อาคาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (แผนท่ีสถานท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลําดบัท่ี 8) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดจ้ัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 

เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ โดยไดส่้งใหก้ระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนดพรอ้มทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บริษัท (www.thiensurat.co.th) แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัพฤหสับดท่ีี  27  

เมษายน 2560 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดต้รวจสอบรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแลว้เหน็ควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจําปี 2561 พิจารณารบัรอง โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ พรอ้มกบัหนังสือ

นัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฉบับน้ี และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียด

ตามสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลําดบัท่ี 1 

คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดร้วบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในดา้นต่าง ๆ 

ในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2560 ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลําดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลง

ท่ีสําคญัในรอบปี 2560 

คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

http://www.thiensurat.co.th/
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการการเงนิของบริษัทฯ สาํหรบัปีบัญชีสิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ท่ี 52  

ท่ีกําหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีท่ีไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตก่อน

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ท่ีไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยสรุป

สาระสําคญัไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน (บางสว่น)                        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

2560 2559 

งบการเงนิ

รวม 

งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิ

รวม 

งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

สินทรพัย ์ 1,481.31 1,464.29 1,864.08 1,837.28 

หน้ีสิน 359.94 351.13 881.76 875.65 

รายไดจ้ากการขาย 1,431.69 1,412.64 1,607.62 1,577.03 

รายไดร้วม* 1,649.56 1,626.96 1,836.15 1,805.56 

กาํไรสุทธิสําหรบัปี** 77.37 87.42 80.59 80.84 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)** 0.156 0.176 0.177 0.177 

*หมายถึง รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซ้ือและรายไดจ้ากลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือของบริษัทยอ่ย 

**หมายถึง กาํไรสาํหรบัปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่

 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาํปี 2560 ของบริษัท ซ่ึงไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

พรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลําดบัท่ี 2 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และรับทราบ

การจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซ่ึงกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 

ของกาํไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของ

บริษัท แต่อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีน้อยกว่าอัตราท่ีกาํหนดขา้งตน้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคาํนึงถึง

ภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหาร

กิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 48 ไดก้ําหนดว่า การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทํา

ภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้

และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายปันผลน้ันในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

 ทั้งน้ี บริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากเงินกาํไรสุทธิจากผลการ

ดาํเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2560 (ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

7/2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 และไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้แล้วเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

จาํนวน 31,003,825.80 บาท 
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 และจากผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 87,424,805 

บาท จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จ่ายปันผลงวดสุดทา้ย

ประจาํปี 2560 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 

1. กาํไรสุทธิสําหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะ (ลา้นบาท) 87.42 80.84 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้)  516.73 467.18 

3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.14 0.11 

       3.1 เงินปันผลระหว่างกาล  0.06 0.11 

       3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี  0.08 - 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 72.34 51.39 

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสําหรบัปี

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

82.75% 63.57% 

6. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ

ภายหลังการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจดัสรรทุน

สํารองตามกฎหมาย 

87.10% 66.91% 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวน 4,371,240.24 บาท (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิ) 

2) จ่ายปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2560 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ เป็นเงินทั้งส้ิน 41,338,434.40 บาท โดย

จ่ายจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2560 ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 บริษัท

กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เพ่ือจ่ายปันผลใน

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

  ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

 

และคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุน้ เป็น

เงินทั้งส้ิน 31,003,825.80 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2560 ซ่ึงเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ซ่ึงบริษัทไดจ่้ายเงิน

ปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 19 ใน

การประชุมผูถื้อหุน้ประจําปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะ

ออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากตําแหน่งจะ

เลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
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ตามขอ้บังคับบริษัทขอ้ 41 (4) ใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของ

บริษัท 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2561 มีกรรมการบริษัทมีทั้งส้ิน 11 ท่าน ดังน้ัน กรรมการ 4 ท่าน ตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ มีรายนามดงัน้ี 

รายชื่อกรรมการ ประเภท 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ กรรมการอิสระ 

2. นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์ กรรมการอิสระ 

3. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการอิสระ 

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการ 

จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ กรรมการ

อิสระ 2) นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์ กรรมการอิสระ 3) นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการใหม่ 

ดร.สุรตัน์  วงศ์รตันภสัสร ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการ นายสุธี  ตรีพรชัยศกัดิ์ ท่ีครบกําหนดออกตามวาระ

โดยไม่ประสงคก์ลับเขา้มาเป็นกรรมการต่อเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั 

ทั้งน้ี ไดแ้นบประวตัิของผูท่ี้ไดร้ับการเสนอชื่อใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ยลําดบัท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีนโยบาย
การพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอชื่อใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ประสบการณ์ และผลการ
ปฏิบตัิงานของบุคคลดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้และมีความเหน็ใหเ้ลือกตั้งกรรมการ
ท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระขา้งตน้กลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตําแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากได้
ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการใหมต่ามรายชื่อท่ีนําเสนอในขา้งตน้ เน่ืองจากบุคคลดงักล่าว
เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนใหธุ้รกิจของบริษัทประสพความสําเร็จ 

ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในกรณีน้ีได ้พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ
ขา้งตน้ มีคุณสมบัติครบถว้น ปฏิบตัิงานในตาํแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษัท
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระขา้งตน้กลับเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตําแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง และ
เหน็ควรเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อท่ีนําเสนอในขา้งตน้ เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถอนัจะ
เป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนใหธุ้รกิจของบริษัทประสพความสําเร็จ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 31 กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบ้ียประชุม 

บําเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดแ้ละ

นอกจากน้ันอาจใหไ้ดร้บัเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน ผลการดําเนินงานของบริษัท     

ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแลว้จึงนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและนําเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรบัปี 2561 

ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม เป็นจํานวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 

จาํนวน 1,700,000 บาท เน่ืองจากกรรมการมีภารกิจและความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการขยายธุรกิจ จึงทําให ้

จาํนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมข้ึน 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปีท่ีเสนอเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา                                  

ตาํแหน่ง 

ประจาํปี 2561 (ปีที่เสนอ) ประจาํปี 2560 

ค่าเบี้ ยประชุม 

(รายไตรมาส) 
ค่าเบี้ ยประชุม* 

ค่าเบี้ ยประชุม 

(รายไตรมาส) 
ค่าเบี้ ยประชุม* 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 35,000 15,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 30,000 12,000 30,000 10,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 25,000 5,000 25,000 8,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 30,000 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 25,000 8,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 - - 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 25,000 12,000 - - 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 5,000 - - 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ ที่ไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ - 15,000 - 12,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  12,000  8,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - 5,000 - 8,000 
หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 

2. ค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสคณะกรรมการ กําหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอตัรารอ้ยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผล

จ่ายในปีน้ันๆ โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทนและกําหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2561 เป็นจาํนวนไม่เกิน 5,200,000 บาท

ตามท่ีเสนอขา้งตน้ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสกรรมการสําหรบัผลการดาํเนินงานในแตล่ะปี ในอตัรารอ้ยละ 1 

ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีน้ันๆ ทั้งน้ี ใหป้ระธานกรรมการบริษัทไปดาํเนินการจดัสรรค่าตอบแทนในรายละเอียดต่อไป 

คะแนนเสยีงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

 

 

(หน่วย:บาท) 
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ใหท่ี้ประชุมสามัญผู ้

ถือหุน้ประจําปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ในปี 2561 บริษัทไดพิ้จารณาคัดเลือกผูส้อบบญัชรีายเดิมทาํหน้าท่ีผูส้อบบญัชีต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 เพ่ือแต่งตั้งเป็น

ผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคัดเลือกแล้ว และไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ  

2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ  

3) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313  

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2561 โดยกาํหนดค่าสอบบัญชีจากการ

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัท ปี 2561 จาํนวนเงิน 2,700,000 บาท (โดยไม่

รวมคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ) ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 600,000 บาท จากค่าสอบบญัชีปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและ

ขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นชอบใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมตัิจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีตามท่ีไดนํ้าเสนอขา้งตน้ ทั้งน้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยผูส้อบบัญชีไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และมิไดถื้อหุน้ในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2561 

และอนุมตัิเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 จาํนวน 2,700,000 บาท ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายและแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันจันทร์ท่ี 26  กุมภาพันธ์ 2561 ไดอ้นุมัติให ้

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธี

ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียังมิไดนํ้าออกจาํหน่ายจาํนวน 247 หุน้ โดยเป็นหุน้สามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจําปี 2559 จํานวน 247 หุน้และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ท่ี 4. เพ่ือให ้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 662,198,922 บาท (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยยี่สิบสองบาท)  
 แบ่งออกเป็น : 662,198,922 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยยี่สิบสองหุน้)  
 มูลค่าหุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั : 662,198,922 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยยี่สิบสองหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ :   -ไม่มี-” 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหล้ดทุนจด

ทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธีตัดหุน้จดทะเบียนท่ียังมิได ้นํา

ออกจําหน่ายจํานวน 247 หุน้ และเห็นควรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด

ทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทในครั้งน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติม

กฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 34 ดงัน้ี 

ขอ้บงัคับของบริษัท ร่างขอ้บังคบัของบริษัทที่ขอแกไ้ข 

ขอ้ 34 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วัน

ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให ้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุ ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่ อ ใดก็ ได ้สุ ดแต่ จะ

เห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจํานวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่

น้อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจํานวนหุน้ท่ีจําหน่ายได้

ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซ่ึงมี

หุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของ

จํานวนหุน้ท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมดจะเข ้าชื่อกันทําหนังสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียก

ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีให ้

คณะกรรมการจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) 

เดือน นับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้  

ขอ้ 34 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมสามญัประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู ้ถือหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให ้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควรหรือผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมีจํานวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนังสือขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได ้แต่ต ้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียก

ประชุมไว ้ให ้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่น น้ี 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ 

(45) วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ชื่อกัน

หรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจ้ํานวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะ

เรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วัน นับแต่วันครบ

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการ

ประชุมผูถื้อหุน้ ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอันจาํเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการประชุม

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไวใ้นขอ้ 36 

ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ี

เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหแ้กไ้ขขอ้บงัคับ

ของบริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) ขอ้ 34 ใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยคาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติท่ี 21/2560 ดงักล่าว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การเปิดวาระอ่ืน ๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามหารือและ/หรือใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ

และ/หรือฝ่ายจดัการในการดําเนินธุรกิจนอกเหนือจากเร่ืองท่ีเสนอไวเ้ป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาแต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้ประสงค์ใหม้ีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมก็จะตอ้งเขา้ตาม

เง่ือนไขของกฎหมายซึ่งกําหนดไวใ้นมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อท่ี

ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะ

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได”้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เหน็ควรเปิดวาระน้ีไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและ/หรือแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองต่าง ๆ โดยไม่มีการ

ลงมติแต่หากผูถื้อหุน้ประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองท่ีกล่าว

ขา้งตน้ 

 

ในการน้ีบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดทราบกาํหนดการดงักล่าวและขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม

ตามวัน เวลา สถานท่ี ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.

หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดแ้ละประสงค์จะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อให ้

เป็นผูร้ับมอบฉันทะสามารถดูขอ้มูลได้ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลําดับท่ี 4 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลําดับท่ี 7) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ไดจ้าก www.thiensurat.co.th และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบมายังบริษัทก่อนถึงวนัประชุมอย่าง

น้อย 1 วนั จกัขอบคุณยิ่ง 

อน่ึง บริษัทกําหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 (Record Date) ในวันท่ี 

13 มีนาคม 2561 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 ลงชื่อ_____________________________ 

 (นายสหสั  ตรีทิพยบุตร) 

 ประธานกรรมการ 

 โดยมติคณะกรรมการบริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) 
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