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เลขที TSR.IR 008/2559 

วนัที 22 มีนาคม 2559 

เรือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้นบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 

2. รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ซึงประกอบดว้ยรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ

บริษทัและงบการเงินสําหรับปีสิ นสุด วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

3. ขอ้มูลผูที้ไดรั้บการเสนอชือให้เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

4.  แบบรายงานการเพิมทุน F53-4 

5.  ขอ้มูลของกรรมการอิสระทีบริษทัเสนอเป็นผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นและคุณสมบติักรรมการอิสระ 

6.  คาํชีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุน้การนบั

คะแนนเสียงและแจง้ผลการนบัคะแนน 

7.  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

8.  หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

9.  แผนทีสถานทีประชุม  

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  ในวนัศุกร์ที 

22 เมษายน 2559 ตงัแต่เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมแม่นําเจา้พระยา ชัน 3 อาคาร บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) เลขที 43/9 หมู่ 7 ซอย      

ชูชาติอนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 (แผนทีสถานทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย

ลาํดบัที 9) เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 

วาระที  1 :  เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

 

วาระที 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ซึงประชุมเมือวนัศุกร์ที 24 เมษายน 2558 แล้ว

เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยไดส่้งให้กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีกฎหมาย

กาํหนดพร้อมทงัเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.thiensurat.co.th) แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2558 ซึงประชุมเมือวนัศุกร์ที 24 เมษายน 2558 ซึง

คณะกรรมการบริษทัไดต้รวจสอบรายงานการประชุมฉบบัดังกล่าวแลว้เห็นควรเสนอทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2559 พิจารณารับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเวบ็ไซต์ของบริษทัแลว้ 

พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฉบบันี และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดับที 1 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที  : พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัไดร้วบรวมสรุปรายงานเกียวกบักิจการของบริษทั และการเปลียนแปลงทีสําคญัในด้านต่าง ๆ ในรอบ

 ปี 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2558 ในสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัและการเปลียนแปลงทีสําคญั

ในรอบปี 2558 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที 4 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจําปี 2558 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้เป็นไปตามกฎหมายทีกําหนดให้บริษทัต้องจ ัดทาํงบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สินสุดวนัที           

31 ธนัวาคม 2558 ซึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตก่อนเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558 ทีได้

ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ

บริษทัในปี 2558 ทีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัไดด้งันี 

 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน     หน่วย : บาท 

 

* หมายถึง กาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทั ซึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั

หนังสือนดัประชุมในครังนีตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย ์ 1,583,005,968.18 1,555,746,297.05 

หนีสิน 667,091,815.95 662,289,224.49 

รายไดจ้ากการขาย 1,452,186,736.60 1,420,762,239.01 

รายไดร้วม 1,617,275,428.45 1,585,850,930.86 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 145,951,098.87* 142,547,942.85 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.36* 0.36 
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วาระที  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไร และอนุมัติการจ่ายปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัซึงกาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร

สุทธิภายหลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงิน

เฉพาะของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลียนแปลงอตัราการจ่ายเงินปันผลทีน้อยกวา่อตัราทีกําหนดขา้งตน้ หรืองด

จ่ายเงินปันผล โดยคาํนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นใน

การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา และขอ้บงัคบัของ

บริษทัข้อ 48 ได้กาํหนดว่า การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทําภายในหนึง (1) เดือนนบัแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ

คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทงันี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายปันผล

นนัในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

 ทงันี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึงเป็นการจ่ายจากเงินกาํไรสะสมส่วนทีเสีย

ภาษีในอตัราร้อยละ  ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครังที 5/2558 ซึงประชุมเมือวนัที 14 สิงหาคม 2558 และ

ไดจ้่ายแก่ผูถื้อหุ้นแลว้เมือวนัที 11 กนัยายน 2558 รวมเป็นเงินทงัสินจาํนวน 40,133,292.80 บาท 

 และจากผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 142,547,942.85 

บาท เมือพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต ตลอดจน

การจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึงเพือการลงทุน จึงเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกําไร

ประจาํปี  และจ่ายเงินปันผล โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีทีผ่านมา ดงันี 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 

(ปีทีเสนอ) 

ปี 2557 

(ปีทีผ่านมา) 

1. กาํไรสุทธิสาํหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ลา้นบาท) 142.55 90.66 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุ้น)  401 344 

3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.22 0.2367 

    3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.10 0.05 

    3.2 เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.12 0.1867 

4. เงินปันผลจ่ายทงัสิน (ลา้นบาท) 88.29 81.41 

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปีตามงบ

การเงินเฉพาะ  

61.94% 89.80% 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี 2558 และจ่ายเงินปันผล 

โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1)  สํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวน 7,127,397.14 บาท (ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ) 

 2)  จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทงัสิ น 48,159,951.36 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นสามญั

และเงินสดดงันี 

 2.1)  จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญั ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล 

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ในกรณีทีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุ้นทีไม่สามารถจดัสรรเป็นหุน้ปันผลได้

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้นีเป็นเงินสดแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  

 2.2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอ ัตราหุ้นละ 0.02 บาท เพือรองรับการหักภาษี ณ ทีจ่ายตามอ ัตรา

ทีกฎหมายกาํหนด 

 โดยการจ่ายเงินปันผลตามข้อ 2.1) และ 2.2) เป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมของบริษทัทีเสียภาษีเงินได้นิติ

บุคคลในอตัราร้อยละ 23 

 ทงันี จากการทีบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เมือวนัที 11 กนัยายน 

2558 ทาํให้คิดเป็นเงินปันผลรวมหุน้ละ 0.22 บาท 

 3)  การจดัสรรหุ้นปันผลและเงินสดปันผลตามขอ้ 2) ผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 โดย

บริษทัจะกําหนดรายชือผูถื้อหุ้น (Record date) ทีมีสิทธิในการรับหุ้นปันผล ในวนัที 9 พฤษภาคม 2559 และ

รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 10 พฤษภาคม 2559 

 4) ก ําหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัที 19 พฤษภาคม 2559 (ทังนีสิทธิในการรับเงินปันผล และหุ้นปันผล

ดงักล่าวยงัไม่แน่นอน เนืองจากตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2559 ก่อน) 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที : พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจํากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัข้อ 19 ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจําปีทุกครัง 

กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออก

ใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม (1/3) 

 กรรมการทีจะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้จับสลากว่าผู ้ใด

จะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการซึงพน้

จากตาํแหน่งจะเลือกเข้ารับตาํแหน่งอีกก็ได้ 

ตามข้อบงัคบับริษัทขอ้ 41 (4) ใหที้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระของ

บริษทั 
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กรรมการบริษทั ทีไดรั้บการแต่งตงัมีจํานวน  ท่าน ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ  ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชือกรรมการ ประเภท 

1.นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ กรรมการ 

2.นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการ 

3.นายสุปรีดิ วงศดี์พร้อม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4.นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ กรรมการ 

 จึงเสนอขอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลับเข้า

มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึงจาํนวน 4 ท่าน คือ นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่(กรรมการ

ทีเป็นผูบ้ริหาร) นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ (กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร) นายสุปรีดิ วงศ์ดีพร้อม (กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ) และนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ (กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร)  เนืองจากกรรมการเดิมทีครบ

กําหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าทีในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา และเพือให้การ

บริหารงานของบริษทัเป็นไปอย่างต่อเนืองและเพือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ ทงันี ไดแ้นบประวติัของผูที้

ไดรั้บการเสนอชือใหแ้ต่งตงัเป็นกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดงัปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลําดบัที 3 

 นอกจากนี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการระหว่างวนัที 25 กนัยายน – 31 ธันวาคม 2558 ซึงไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระและรายชือบุคคลใดเขา้รับ

การพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในกรณีนีไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงั นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ (กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร) นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ (กรรมการที

เป็นผูบ้ริหาร)  นายสุปรีดิ วงศ์ดีพร้อม (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และนางสาวเธียรวรรณี แจ้ง

อยู่ (กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร) กลับเขา้มาดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากเป็นผู ้

ได้ปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ทีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมา และเพือให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไป

อย่างต่อเนืองและเพือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

คะแนนเสียงสําหรับการแต่งตังกรรมการ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคับของบริษัทข้อ 31 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษ ัทในรูปของเบียประชุม บาํเหน็จ 

โบนัส หรือผลตอบแทนในลกัษณะอืนตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซึงทีประชุมผูถื้อหุ้นอาจกาํหนดเป็น

จาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลียนแปลงกไ็ดแ้ละนอกจากนนัอาจให้ไดรั้บเบียเลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนโดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนอืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัทีมีขนาดใกล้เคียงกนั ผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบติังาน

และภาระหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแลว้จึงเห็นสมควร

เสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 
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ตารางต่อไปนีแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปีทีเสนอเปรียบเทียบกบัปีทีผ่านมา                                  

ตําแหน่ง 

ประจําปี 2559 (ปีทีเสนอ) ประจําปี 2558 (อนุมัติ) ประจําปี 2557 (อนุมัติ) 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบีย

ประชุมอนื

(ต่อครัง) 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบีย

ประชุมอนื/

(ต่อครัง) 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบีย

ประชุมอนื/

(ต่อครัง) 

1. คณะกรรมการบริษัท       

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

กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 25,000 8,000 25,000 8,000 25,000 8,000 

2. คณะกรรมการชุดย่อย : 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 12,000 30,000 12,000 30,000 12,000 

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

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - 12,000 - - - 

กรรมการ 8,000 - 8,000 - - - 

 คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - 12,000 - - - 

กรรมการ 8,000 - 8,000 - - - 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษ ัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติก ําหนดงบประมาณ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในรูปแบบของค่าตอบแทน(รายไตร

มาส) เบียประชุมอืน บําเหน็จ ประจําปี 2559 เป็นจํานวนไม่เกิน 3,160,000 บาท ทังนี กรณีค่าบําเหน็จให้

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไปดาํเนินการจดัสรรงบประมาณทีเหลือหลงัค่าตอบแทน(ราย

ไตรมาส) ค่าเบียประชุมอืน ในรายละเอียดต่อไป 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม 

วาระที :        พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2559  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น

ประจําปีแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตังผูส้อบบญัชีจะ

แต่งตงัผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 

(หน่วย:บาท) 
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 ในปี 2559 บริษทัไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีใหม่ เพือแต่งตงัเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ประจาํปี 2559 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตงั ผูส้อบบญัชี ดงันี 

1) นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4501 หรือ  

2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4958 หรือ  

3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5313  

จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2559 โดยกําหนด

ค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,390,000 บาท (รวมค่าตรวจสอบบญัชีสําหรับกิจการทีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนในปี 2559 จาํนวน 100,000 บาท)โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน ๆ สรุปรายละเอียดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี ดงันี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท) 
ปี 2559 

(ปีทีเสนอ) 

ปี 2558 

(อนุมัติ) 

ปี 2557 

(อนุมัติ) 

 ค่าสอบบัญชี – บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 1,920,000  1,430,000 1,300,000 

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน

ประจาํปี 

1,740,000 1,430,000 1,300,000 

- ค่าตรวจสอบยอดยกมา ,000   

- ค่าสอบบญัชีบตัรส่งเสริมการลงทุน 100,000   

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (จํานวน 2 บริษัท ในปี  และ

จํานวน 1 บริษัทในปี 2558 และปี ) 

470,000 280,000 245,000 

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน

ประจาํปี 

450,000 280,000 245,000 

- ค่าตรวจสอบยอดยกมา ,000   

รวมทังสิน 2,390,000 * 1,710,000 1,545,000 

*เพิมขึนจากปีกอ่น รวมเป็นเงิน 680,000 บาท เนืองจากในปี 2559 มีการขยายธุรกจิ การขอบตัรส่งเสริมการลงทุน มีบริษทัย่อยเพิมขึนและเปลียนผูส้อบบญัชี 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาประวติัการทําหน้าทีของผูส้อบบัญชีแต่ละรายเพือให้มนัใจว่า

ขอ้มูลอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพยใ์กล้เคียงกนั และมีมติ

เห็นชอบให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือนําเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัง

ผูส้อบบญัชีและอนุมติัจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีตามทีไดน้าํเสนอขา้งตน้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชี ดงันี 

1) นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  หรือ 

2) นายกฤษดา เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4958 หรือ 

3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5313  

แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจําปี 2559 และอนุมติั

เงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 จาํนวน 2,390,000 บาท  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ      เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที :  พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้นําออกจําหน่ายและแก้ไขเพิมเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวนัศุกร์ที  กุมภาพนัธ์  ไดอ้นุมัติให้เสนอต่อทีประชุมผู ้

ถือหุ้นให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 602,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 601,999,244 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจด

ทะเบียนทียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 756 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี 

1) เป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนทีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจําปี 2558 

จาํนวน 405 หุน้ 

2) เป็นหุ้นสามญัจดทะเบียนทีคงเหลือจากการจดัสรรไวร้องรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท 

ครังที 1 (TSR-W1) จาํนวน 351 หุน้ 

และพิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ที 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงันี 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน :     601,999,244 บาท (หกร้อยหนึงลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเก้าพนัสองร้อยสีสิบสีบาท) 

 แบ่งออกเป็น :     601,999,244 หุน้ (หกร้อยหนึงลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเก้าพนัสองร้อยสีสิบสีหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ :                   1 บาท (หนึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั :      601,999,244 หุน้ (หกร้อยหนึงลา้นเกา้แสนเกา้หมืนเก้าพนัสองร้อยสีสิบสีหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ :   -ไม่มี-” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจาก

เดิม , ,  บาท เป็นทุนจดทะเบียน , ,  บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนทียงัมิไดน้ําออกจําหน่าย

จาํนวน  หุ้นและเห็นควรแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอขา้งตน้ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที : พิจารณาอนุมัติให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที 4. ให้สอดคล้องกับการ

เพิมทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 1/2559 เมือวนัศุกร์ที 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดอ้นุมติัใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถื้อ

หุน้ให้เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 601,999,244 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 662,199,169 บาทโดยออกเป็นหุ้นสามัญ

ใหม่จํานวน 60,199,925 หุ้นมูลค่าทีตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทังสิ นจํานวน 60,199,925 บาทโดยมี

รายละเอียดการเพิมทุนดงันี 

1) รองรับการจ่ายเงินปันผล เป็นหุน้สามญั จาํนวนไม่เกิน 40,133,293 หุน้ 

2) รองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทั ครังที 1 (TSR-W1) ทีเพิมขึนเนืองจากการปรับสิทธิ

จาํนวนไม่เกิน 20,066,632 หุน้ 

และพิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ที 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนดงันี 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน :  662,199,169 บาท  (หกร้อยหกสิบสองลา้นหนึงแสนเกา้หมืนเกา้พนัหนึงร้อยหกสิบเก้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น  :  662,199,169 หุน้    (หกร้อยหกสิบสองลา้นหนึงแสนเกา้หมืนเก้าพนัหนึงร้อยหกสิบเกา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ   :                   1 บาท    (หนึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั       :   662,199,169 หุน้  (หกร้อยหกสิบสองลา้นหนึงแสนเกา้หมืนเกา้พนัหนึงร้อยหกสิบเกา้หุน้)  

  หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่มี-”  (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียน

จากเดิม 1,999,244 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,199,169 บาท และเห็นควรแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิขอ้ 4. ของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามทีเสนอขา้งตน้ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 11:  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิมทุน 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการทีบริษทัไดมี้มติใหเ้พิมทุนจดทะเบียนในวาระทีผา่นมาจะตอ้งใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้น

เพิมทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน , ,  หุ้น เพือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน , ,  หุ้น และเพือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัญของบริษทั 

ครังที  (TSR-W ) ทีเพิมขึนเนืองจากการปรับสิทธิจาํนวน , ,  หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 

60,199,925 หุน้ โดยจดัสรรเพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจาํนวน 40,133,293 หุน้ และเพือรองรับการใชสิ้ทธิ

ของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 1 (TSR-W1) ทีเพิมขึนเนืองจากการปรับสิทธิ

จาํนวน 20,066,632 หุน้ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที 12:  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกนิ 500 ล้านบาท 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัมีความประสงค์จะดาํเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด

เบืองตน้ ตงันี 

วตัถุประสงค์ เพือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจและ/หรือการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการหรือเพือ

วตัถุประสงค์อืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชือผูถื้อหรือไม่ระบุชือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทงันี ขึนอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย

หุน้กูใ้นแต่ละครัง 

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยจะออกและเสนอขายในครังเดียวหรือหลายครังก็ได ้

สกุลเงิน สกุลเงินบาท และ/หรือสกลุเงินต่างประเทศในจาํนวนเทียบเท่า 

อายขุองหุน้กู ้ ไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัทีออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง ตามทีกําหนดในแต่ละครัง โดยขึนอยู่กับสภาวะตลาด   

ในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กู ้หรือตามขอ้ตกลงและเงือนไขของหุน้กูที้ไดอ้อกในครังนนัๆ  

อตัราดอกเบีย อตัราดอกเบียคงทีหรืออตัราดอกเบียแบบลอยตวัขึนอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกูใ้น

แต่ละครัง 

การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ละ/หรือบริษทั อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด ทงันีเป็นไปตามข้อตกลงและ

เงือนไขในการออกหุน้กูแ้ต่ละครัง 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนทวัไป และ/หรือเสนอขาย  ให้แก่ผู ้

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายให้แก่ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือเสนอขายให้แก่ผูล้งทุน

ประเภทสถาบนัทงัหมดหรือบางส่วน โดยอาจเป็นการเสนอขายในครังเดียวหรือหลายครังกไ็ด ้  

อาํนาจในการกาํหนด

รายละเอียดอืน ๆ  

ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ ัดการ และ/หรือ บุคคลที

คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย มีอาํนาจดงันี 

1. กาํหนดรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวกบัหุ้นกู ้รวมถึงประเภท ชือ มูลค่าเสนอขาย อตัราดอกเบีย อายุการไถ่

ถอน การแต่งตงัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละ/หรือนายทะเบียนหุน้กู ้ ตลอดจนรายละเอียดทีเกียวกบั    การเสนอขาย 

2. แต่งตงัทีปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายหุ้นกูแ้ละ/หรือสถาบนัการจดัอนัดับความน่าเชือถือ

ของผูอ้อกหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอืนใดทีจําเป็นต้องแต่งตงัตามกฎเกณฑ์ทีเกียวกบัการออก

และเสนอขายหุ้นกู ้

3. เจรจา ลงนาม จัดทํา แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยืนเอกสาร

หลักฐานต่อหน่วยงานใดๆ ทีเกียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกูต้ลอดจนดําเนินการอืนใดทีเกียวขอ้งและ

จาํเป็น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงินไม่

เกิน 500 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดทีเสนอขา้งตน้ 
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 13: พิจารณาเรืองอนืๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การเปิดวาระอืน ๆ เพือให้ผูถื้อหุ้นได้ซักถามหารือและ/หรือให้ขอ้เสนอแนะต่างๆแก่คณะกรรมการ

และ/หรือฝ่ายจดัการในการดาํเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรืองทีเสนอไวเ้ป็นระเบียบวาระเพือพิจารณาแต่

อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีทีผูถื้อหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรืองอืน ๆ นอกเหนือจากที

กาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมกจ็ะตอ้งเขา้ตามเงือนไขของกฎหมายซึงกาํหนดไวใ้นมาตรา 105 วรรค

สองแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง

แล้วผูถื้อหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมดจะขอให้ที

ประชุมพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได"้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเปิดวาระนีไวเ้พือให้ผูถื้อหุน้ไดซ้ักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรืองต่าง ๆ โดยไม่มีการ

ลงมติแต่หากผูถื้อหุน้ประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เงือนไขของกฎหมายตามมาตรา 

105 วรรคสองทีกล่าวขา้งตน้ 

 

ในการนีบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดทราบกาํหนดการดงักล่าวและขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา 

สถานที ดงักล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตงัแต่เวลา 12:00 น.หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองไดแ้ละประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระทีบริษทัเสนอชือให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะสามารถดู

ขอ้มูลได้ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 5 และโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข (สิ งทีส่งมาด้วยลําดบัที 8) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จากwww.thiensurat.co.th และส่งมอบ

หนังสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัก่อนถึงวนัประชุมอย่างนอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชุม จกัขอบคุณยิง 

 อนึงบริษทักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจําปี 2559 (Record Date) ในวนัที 15 มีนาคม 2559 

และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น

ในวนัที 16 มีนาคม 2559 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 ลงชือ_____________________________ 

 (นายสหสัตรีทิพยบุตร) 

 ประธานกรรมการ 

    โดยมติคณะกรรมการบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

 


