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เลขที่ TSR.IR. 003/2563 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

 2. รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มงบการเงินส าหรบัปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรปูแบบ      

QR Code 

 3. ขอ้มลูผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

 4. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้และคุณสมบติักรรมการอิสระ 

 5. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การนับคะแนนเสียงและแจง้ผลการนับคะแนน 

 6. ขอ้บงัคบับริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

 7. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563        

ในวนัพุธท่ี 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งประชุมแม่น ้าเจา้พระยา ชั้น 3 อาคาร บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 (แผนที่สถานท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัศุกรท่ี์ 26 เมษายน 

2562 แลว้เสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยไดส่้งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด

พรอ้มทั้งเผยแพร่บนเว็บไซตบ์ริษัท (www.thiensurat.co.th) แลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัศุกร์ท่ี  26  

เมษายน 2562 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดต้รวจสอบรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 พิจารณารบัรอง โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ พรอ้มกบัหนังสือ

นัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด

ตามส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

http://www.thiensurat.co.th/
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วาระที่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดร้วบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกบักิจการของบริษัท และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่าง ๆ 

ในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลง

ท่ีส าคญัในรอบปี 2562 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิมติในวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ท่ี 52  

ท่ีก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตกอ่น

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ท่ีไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 โดยสรุป

สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางสว่น) หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 

2562 2561 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สินทรพัย ์ 1,447.54 1,416.41 1,415.09 1,359.80 

หน้ีสิน 211.14 207.65 212.08 176.15 

รายไดจ้ากการขาย 1,456.36 1,397.10 1,378.50 1,355.81 

รายไดร้วม* 1,636.46 1,536.88 1,575.50 1,520.63 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี** 109.63 101.07 106.79 93.84 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)** 0.199 0.184 0.205 0.180 

*หมายถึง รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือและรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อของบริษัทย่อย 

**หมายถึง ก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

พรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมในครั้งน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 และรบัทราบการ

จา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซ่ึงก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 

ของก าไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของ

บริษัท แต่อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึง
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ภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหาร

กิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 48 ไดก้ าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท า

ภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้

และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายปันผลน้ันในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ทั้งน้ี บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากเงินก าไรสุทธิจากผลการ

ด าเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2562 (ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

8/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 และไดจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

จ านวน 32,980,927.98 บาท 

และจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ จ านวน 101.07        

ลา้นบาท จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ่ายปันผลงวด

สุดทา้ยประจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1.  ก าไรสุทธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะ   

(ลา้นบาท) 

101.07 93.84 

2.  จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)  549.68 549.68 

3.  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.14 0.16 

 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล  0.06 0.08 

 3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี  0.08 0.08 

4.  เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 76.96 85.72 

5.  อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร

ส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกจิการ  

76.15% 91.35% 

6.  อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไร

สุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

และจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

80.24% 96.16% 

7.  อตัราการจา่ยเงินปันผลเป็น/ไม่เป็นไปตาม

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

เป็น เป็น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผู ้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 5,053,507 บาท (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ) 

2) จ่ายปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2562 ในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ เป็นเงินทั้งส้ิน 43,974,570.64 บาท โดย

จ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2562 ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 บริษัท

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เพื่อจ่ายปันผลใน

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

  ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 

และคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอตัรา 0.06 บาทต่อหุน้ เป็น

เงินทั้งส้ิน 32,980,927.98 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2562 ซ่ึงเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ซ่ึงบริษัทไดจ้่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 
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4 

 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 19 ใน

การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน

กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจ้ ับสลากว่าผู ้ใดจะ

ออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งจะ

เลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ตามขอ้บังคบับริษัทขอ้ 41 (4) ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของ

บริษัท 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการบริษัทมีทั้งส้ิน 11 ท่าน ดงัน้ัน กรรมการ 4 ท่าน ตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ มีรายนามดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ประเภท 

1. นายสหสั  ตรีทิพยบุตร กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมกุตะนันทน์ กรรมการอิสระ 

3. นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ กรรมการ 

4. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ กรรมการ 

จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษ ัทต่อไปอีกวาระหน่ึง จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสหัส  ตรีทิพยบุตร กรรมการ              

2) รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ กรรมการอิสระ 3) นายเอกรตัน์  แจง้อยู่  กรรมการ 4) นางสาวสวิตา  แจง้อยู่  

กรรมการ  

ทั้งน้ี ไดแ้นบประวติัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีนโยบาย

การพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ ์และผลการ

ปฏบิติังานของบุคคลดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้และมีความเห็นใหเ้ลือกตั้งกรรมการ

ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากได้

ปฏบิติังานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษัทเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อ

ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้

ธุรกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ 

ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ระหว่างวนัท่ี 27 พฤศจิกายน จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเขา้รบัการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีน้ีไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการ

กลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และไดพ้ิจารณาตามความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาฯ ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท เห็นว่ากรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ

ขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้น ปฏบิติังานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษัท

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ี 

กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 31 กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบ้ียประชุม 

บ าเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลกัษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดแ้ละ

นอกจากน้ันอาจใหไ้ดร้บัเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษัท     

ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแลว้จึงน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม เป็นจ านวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 

ตารางต่อไปน้ีแสดงโครงสรา้งคา่ตอบแทนของกรรมการส าหรบัปีท่ีเสนอเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

(หน่วย:บาท) 

ต าแหน่ง 

ประจ าปี 2563 (ปีที่เสนอ) ประจ าปี 2562 

ค่าเบ้ียประชุม 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

ค่าเบ้ียประชุม 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 12,000 35,000 15,000 

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

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 5,000 5,000 25,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 - 30,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 - 25,000 12,000 

คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 - 30,000 15,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 25,000 12,000 - 25,000 12,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 5,000 - 10,000 5,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ - 15,000 - - 15,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  12,000 - - 12,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - 5,000 - - 5,000 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์นนอกเหนือจากค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส ค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนที่เป็น

โบนสักรรมการ: - ไม่มี - 

หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครั้ง) 

2. ค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสคณะกรรมการ ก าหนดเกณฑใ์นการจ่ายโบนัสกรรมการในอตัรารอ้ยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผล

จ่ายในปีน้ันๆ โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรต่อไป 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติันโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทนและก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไม่เกิน 5,200,000 บาท

ตามท่ีเสนอขา้งตน้ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานในแต่ละปี ในอตัรารอ้ยละ 1 

ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีน้ันๆ ทั้งน้ี ใหป้ระธานกรรมการบริษัทไปด าเนินการจดัสรรค่าตอบแทนในรายละเอียดต่อไป 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิมติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที ่8 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ  าปี 2563 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ใหท่ี้ประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายเดิมท าหน้าท่ีผูส้อบบญัชีต่อเน่ืองเป็นปีท่ี

สอง และไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 

1) นางสาวธญัลกัษณ ์ เกตุแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8179 หรือ  

2) นางสาวโศภิษฐ ์ พรหมพล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 10042 หรือ 

3) นางสาวดุษณี  ยิ้ มสุวรรณ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 10235 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชีจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ

ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัท ปี 2563 จ านวนเงิน 2,250,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซ่ึงเพิ่มขึ้ น 

50,000 บาท จากค่าสอบบญัชีปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาอตัราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและ

ขนาดของสินทรัพยใ์กลเ้คียงกัน และมีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัจ านวนเงินค่าสอบบญัชีตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ ทั้งน้ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษัท หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และมิไดถื้อหุน้ในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อยา่งใด 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 

ประจ าปี 2563 และอนุมติัเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวน 2,250,000 บาท ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล การเปิดวาระอื่น ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามหารือและ/หรือใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ

และ/หรือฝ่ายจดัการในการด าเนินธุรกิจนอกเหนือจากเร่ืองท่ีเสนอไวเ้ป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณี

ท่ีผูถื้อหุน้ประสงคใ์หม้ีการพิจารณาและลงมติในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมก็จะตอ้งเขา้ตาม

เง่ือนไขของกฎหมายซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อท่ี

ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะ

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได”้ 



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเปิดวาระน้ีไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยไม่มีการ

ลงมติแต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติจะตอ้งเขา้เง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา  105 วรรคสองท่ีกล่าว

ขา้งตน้ 

 

ในการน้ีบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดทราบก าหนดการดงักล่าวและขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม

ตามวนั เวลา สถานท่ี ดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 7:00 น. 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเขา้

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและหนังสือมอบฉนัทะ

แบบ ข (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข ไดจ้าก www.thiensurat.co.th และส่งมอบ

หนังสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงับริษัทก่อนถึงวนัประชุมอยา่งน้อย 1 วนั  

เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ

ควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 บริษัทสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระออกเสียง (รายช่ือ

กรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะสามารถดูขอ้มูลไดต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) แทนการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตวัเอง โดยสามารถจดัส่งหนังสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง

น้อย 1 วนัท าการ จกัขอบคุณยิง่ 

อน่ึง บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัท่ี 

12 มีนาคม 2563 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 ลงช่ือ_____________________________ 

 (นายสหสั  ตรีทิพยบุตร) 

 ประธานกรรมการ 

 โดยมติคณะกรรมการบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 


