
 
 
ที่  ทห. 003/2564 
 
 

                                                           วันท่ี  23  กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

เรื่อง  การจ่ายเงินปันผล / ก าหนดวันประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 และวันเผยแพร่บอกกลา่วนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข) 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
         ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 ได้
พิจารณา และมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จ านวน 120 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 8,400,000 
ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 105.40 ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้อง
จัดสรรส ารองตามกหหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรเงินส ารองตามกหหมายครบแล้ว เงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากก าไรของ
กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตาม
มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษหากร 

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

 

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 มจี านวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้

 1) นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการ 
 2) นายธรรมรัตน ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 
 3) รศ.นเรศร ์ เกษะประกร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 ซึ่ง รศ.นเรศร์ เกษะประกร แสดงความจ านงไม่ขอกลับเขา้รับต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง จึงเห็นควรให้เสนอท่ี

ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทัง้ 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดมิอีกวาระหน่ึง 

 3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 
1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564     

 

 

 





 

เอกสารแนบเพิ่มเติม 
 

เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3 
 

เนื่องด้วย บริษัทฯ มีเป้าหมายการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท 5 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ จากเดิม 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ 
โดยมรีายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ 

 
แก้ไขเพิม่เตมิ 
 

เดิม แกไ้ขเพ่ิมเติม 

ข้อ 2.  ท าการค้า ซื้อ ขาย จ าหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งใน
ราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  ซึ่ง
สินค้าตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

 

ข้อ 2.  ท าการค้า ซื้อ ขาย จ าหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งใน
ราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ หรือ
สัง่เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค ์

ข้อ 18.  ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก ภัตตาคาร โรง
ภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนาม
กีฬา สระว่ายน้ า 

ข้อ  18 . ประกอบกิจการโรงแรม  หอพัก  ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร ร้านเคร่ืองดื่ม โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น 
สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ า 

ข้อ 26.  ท าการสั่งเข้ามาจ าหน่ายและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้ า โลหะ ไม้ 
อุปกรณ์ของใช้ของเล่นส าหรับเด็ก อุปกรณ์ในการเย็บผ้า
และหนัง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือสื่อสารและเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ทกุชนิด 

 

ข้อ 26. ท าการสั่งเข้ามาจ าหน่ายและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้ า โลหะ ไม้ 
เซรามิก กระเบ้ือง เมลามีน ขวด พลาสติก แก้ว โลหะ 
อุปกรณ์ของใช้ของเล่นส าหรับเด็ก ขวดนม จุกนม ผ้าอ้อม
ส าเร็จรูป ซับในผ้าอ้อม อุปกรณ์ในการเย็บผ้าและหนัง 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรักษาความปลอดภัย เคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือสื่อสารและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ทุก
ชนิด 

ข้อ 27. (ข)  ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง และสารบ ารุงส าหรับ
เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองสุขภัณฑ์ 
และเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

ข้อ 27. (ข)  ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง ท าความสะอาด และ
สารบ ารุงส าหรับเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
เคร่ืองสุขภัณฑ์ และเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

ข้อ 28.  ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ซื้อ ขาย จ าหน่าย ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือ
แพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบ
ศัตรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด อุปกรณ์ ในการ
รักษาพยาบาล อุปกรณ์ท าความสะอาดทุกชนิด 

ข้อ 28.  ประกอบกิจการเป็นผู้น าเข้า หรือส่งออก ผลิต ซื้อ 
ขาย จ าหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค ยาใช้ภายนอก 
อาหารเสริม วิตามิน เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์
ส าหรับดูแลช่วยเหลือผู้ ป่วย ผู้ สูงอายุ เด็ก เค ร่ืองมือ



 

เดิม แกไ้ขเพ่ิมเติม 

 เคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบ ารุงพืช
และสัตว์ทุกชนิด อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ท า
ความสะอาดทุกชนิด 

 

เพิม่เตมิใหม่ 
 

ข้อ 27. ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย จ าหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   ก. เครื่องส าอาง อันรวมหมายถึงสิ่งส าหรับท าความสะอาด และบ ารุงตกแต่งร่างกาย เช่น ผิว 
ผม ปาก และฟัน 
   ข. ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง และสารบ ารุงส าหรับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในครัวเรือน 

เครื่องสุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
   ค. ผลิตภัณฑ์อนามัยที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ใช้ในครัวเรือน ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้

ในโรงพยาบาล และใช้ในสถานบ าบัดและสถานพักฟื้นทุกประเภท เช่น กระดาษช าระ 
กระดาษเช็ดหน้า แผ่นท าความสะอาด ผ้าอนามัย ส าลี ผ้าอ้อม น้ ายาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์
ท าความสะอาดทุกชนิด 

   ง. เคร่ืองดนตรี เคร่ืองกีฬา และอปุกรณ์ออกก าลงักายทกุชนิด 
   จ. เคร่ืองดืม่ น ้าดืม่ น ้าแร่ น ้าผลไม ้อาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเร็จรูป อาหารก่ึงส าเร็จรูป 

อาหารบรรจขุวด อาหารบรรจกุระป๋อง และเคร่ืองบริโภคอืน่ๆ  
   ฉ. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทกุชนิด อปุกรณ์การถ่ายภาพ รวมถึงอปุกรณ์และอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว 
   ช. เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองใชง้านครัว เคร่ืองใชง้านบา้น อปุกรณ์ตกแต่งบา้นทกุชนิด 

ข้อ 30. ประกอบกิจการโรงงานประกอบและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมสวิตซ์ ช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หม้อแปลง ตัวแปลงไฟฟ้า วงจรเรียงกระแสและตัว
เหนีย่วน า กร่ิง กร่ิงไฟฟ้า ออด ออดไฟฟ้า โคมไฟ เคร่ืองกล อปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ส าหรับให้แสง
สว่างและอปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ 

 

 


