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หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หรือส่งค าถามล่วงหน้า ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
วตัถปุระสงค ์

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น  ตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี บรษิทัจงึเปิดโอกาสใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุ้นเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์แก่
บรษิทั เพือ่พจิารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ า ปี 2563 รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ
ชือ่บุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั รวมทัง้เสนอค าถามเป็นการล่วงหน้า 
โดยมหีลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
 

1. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้น 
ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธใินการเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุ และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการ

พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั จะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
1.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ตาม
หลกัเกณฑข์องพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 

1.2 ถอืหุน้บรษิทัในสดัส่วนทีก่ าหนดตามขอ้ 1.1 และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอเรือ่งเพื่อพจิารณาบรรจุเป็น
วาระการประชมุหรอืวนัทีเ่สนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น  เช่น ส าเนาใบหุ้น หนังสือรบัรองจากบรษิัทหลักทรพัย์ หรือ
หลกัฐานจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นตน้ 

2. หลกัเกณฑใ์นการน าเสนอ 
2.1 การเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุ 

เรือ่งทีบ่รษิทั จะไมพ่จิารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชมุ มดีงันี้ 
(1) เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอื

หน่วยงานทีก่ ากบัดูแลบรษิทั หรอืเรื่องทีไ่ม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ
มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

(2) เรื่องที่เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิัท และขอ้เทจ็จรงิทีก่ล่าวอา้งโดยผูถ้อืหุน้ มไิด้
แสดงถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไมป่กตขิองเรือ่งดงักล่าว 

(3) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการได ้
(4) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบัมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  โดยที่
ขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั 

(5) เรือ่งทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(6) เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิมค่รบถว้น ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้นไม่

เพยีงพอหรอืเสนอมาไมท่นัภายในเวลาทีก่ าหนด 
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(7) เรื่องทีเ่สนอหรอืหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถ้อืหุน้นัน้มขีอ้ความทีไ่ม่ตรงตามความจรงิ
หรอืมขีอ้ความคลุมเครอืหรอืไมถ่กูตอ้ง 

(8) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกดิความเดือดรอ้น
เสยีหายอยา่งมนียัส าคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณา และบริษัทได้
ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

(10) เรือ่งทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(11) เรือ่งทีซ่ ้ากบัเรือ่งทีไ่ดเ้สนอมากอ่นหน้าแลว้ 
(12) เรือ่งทีค่ณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าไมม่คีวามจ าเป็นทีต่อ้งบรรจุเป็นวาระการประชมุ 

2.2 การเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการจะตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงันี้ 
(1) มคีุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑ์
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) มคีวามรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกจิของบรษิทั 
(3) ไมค่วรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 3 บรษิทั รวมทัง้บรษิทัยอ่ย และบรษิทั

รว่ม 
3. วิธีการน าเสนอ 

3.1 การเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุ 
(1) ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมได้โดยกรอก “แบบฟอร์มเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563” (แบบ ก) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี้ ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้
ลงลายมอืชือ่ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถ้อืหุน้มากกว่าหนึ่งราย ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายกรอก
รายละเอยีดของตนลงใน แบบ ก พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่และรวมเป็นชดุเดยีวกนั 

(2) น าส่งแบบฟอร์มพรอ้มเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บรษิทั 

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอชือ่บุคคลเพื่อ
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทัได้ โดยกรอก “แบบฟอรม์เสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563” และ “แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเข้ารบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ” (แบบ ข) ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี้ และน าส่งเอกสารเพิม่เตมิอื่นๆ เพื่อ
ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั 

3.3 การส่งค าถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามได้ล่วงหน้าโดยกรอก “แบบฟอรม์ส่งค าถาม”       
(แบบ ค) ในสว่นทา้ยของหลกัเกณฑน์ี้ และน าสง่ผา่นชอ่งทางการรบัเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ (ขอ้ 5) 
 

4. เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 
ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาดงันี้ 
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4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่ส าเนาใบหุน้ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์ หรอืเอกสารหลกัฐานอื่น
จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

4.2 เอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหุน้ทกุราย กรณีทีร่วมกนัเสนอเรือ่ง ไดแ้ก ่
- กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
- กรณีผูถ้อืหุ้นเป็นนิติบุคคล ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีไ่ดล้งลายมอืชื่อ
พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

- กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารแกไ้ข จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ
ตวั ชือ่สกลุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.3 เอกสารประกอบการเสนอวาระประชมุ 
(1) แบบฟอร์มเสนอเรือ่งเพือ่พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

(แบบ ก) 
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม  ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก

รายละเอยีดและลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อ
การเสนอหนึ่งระเบยีบวาระ ในการนี้ใหร้ะบุชื่อผูถ้อืหุน้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผูร้บั
การตดิต่อแทนผูถ้อืหุน้รว่มกนัทุกราย และใหถ้อืว่าการทีบ่รษิทัตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นตวัแทนที่
ไดร้บัมอบหมายนัน้ เป็นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทีล่งลายมอืชือ่ 

(2) เอกสารประกอบเพิม่เติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท  (ถ้ามี) 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
(1) แบบฟอรม์เสนอชือ่บุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผู้

ถอืหุน้ประจ าปี 2563 (แบบ ข) กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้
ถอืหุน้ทุกรายต้องกรอกรายละเอยีดและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั  โดย
แยกหนึ่งแบบฟอรม์ต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคนในการนี้ ใหร้ะบุชื่อผูถ้อืหุน้คนใดคนหนึ่งใน
กลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผูร้บัการตดิต่อแทน ผูถ้อืหุน้ร่วมกนัทุกรายและใหถ้อืว่าการทีบ่รษิทัตดิต่อ
กบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบหมายนัน้ เป็นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทีล่งลายมอืชือ่ 

(2) แบบขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่พจิารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  ซึง่ต้อง 
ลงนามรบัรองโดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 

(3) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 
ไดแ้ก ่ประวตัสิว่นตวั ประวตักิารศกึษา พรอ้มหลกัฐานการศกึษา ประวตักิารท างาน/การฝึกอบรม 
ความสามารถ/ความเชีย่วชาญ การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในปัจจุบนั 
หลกัฐานการถอืหุน้อยูใ่นบรษิทั สว่นไดเ้สยีกบับรษิทัและบรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่มของบรษิทัหรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งกับบริษัท  ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ และข้อมูลอืน่ๆ ทีเ่ห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา รวมทัง้หนงัสอืยนิยอมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ
บรษิทัหากไดร้บัการคดัเลอืก 

(4) เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการ  (ถา้ม)ี พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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5. ช่องทางการรบัเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็น

วาระการประชมุและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการกอ่นได ้
โดยสามารถแจง้ผา่นชอ่งทางดงันี้ 
5.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail) ถึง IR@thiensurat.co.th หรอืผ่าน

โทรสารหมายเลข 02-962-6675  
5.2 จดัส่งตน้ฉบบัแบบเสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั

การพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ แบบขอ้มลูของบุคคลทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ และเอกสารหลกัฐานทีค่รบถว้นถกูตอ้งตามทีบ่รษิทัก าหนด พรอ้มลงลายมอืชื่อ
ในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่
ดงัต่อไปนี้ 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่43/9 หมู ่7 ซ.ชชูาตอินุสรณ์ 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 

5.3 หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 
02-819-8899 ต่อ 1536 และ 1591 

6. ขัน้ตอนการพิจารณา 
6.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูก้ลัน่กรองคณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้

เสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาต่อไป 

6.2 เรื่องและ/หรอืบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บรษิัทจะชี้แจงให้ทราบผ่าน
ช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซด์ของบรษิทั รวมถงึชี้แจงให้
ทราบในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอจากผูถ้อืหุน้ 

6.3 เรื่อง และ/หรอืบุคคลทีไ่ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทั บรษิัทจะชี้แจงให้ทราบผ่าน
ชอ่งทางเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบรษิทั และประกาศในทีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้สามญัประจ าปี 

6.4 การพจิารณาค าถามล่วงหน้า คณะกรรมการจะตอบค าถามของผูถ้อืหุน้ในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
อยา่งไรกต็ามบรษิทัอาจเปลี่ยนแปลงวธิกีารด าเนินการใดๆ ตามทีเ่หน็สมควร โดยค านึงถงึประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาค าถาม และ/หรอื ขอ้มูลที ่        
ผูถ้อืหุน้สง่มาไดต้ามความเหมาะสม 

7. ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง 
บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งขอ้เสนอดงักล่าวขา้งตน้ได ้นับตัง้แต่วนัที ่27 พฤศจกิายน จนถงึวนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเสนอเฉพาะเรือ่งทีบ่รษิทัเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั
และผูถ้อืหุน้โดยรวมและเป็นไปตามทีก่ฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 


