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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ที่ ทห.010/2564  วันที ่26 มีนำคม 2564 
 

หนังสือบอกกล่ำวนดัประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47  
 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุน้  
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันท่ี 4 สิงหำคม 2563 

2. รำยงำนประจ ำปี 2563 ประกอบด้วย รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท งบกำรเงินส ำหรับปี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืน (ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ QR Code) 

3. ประวัติของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
4. นิยำม “กรรมกำรอิสระ”  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
7. เอกสำร และหลักฐำนท่ีผู้เข้ำรว่มประชุมต้องแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัตใินกำรประชุม 
8. ขั้นตอนกำรเข้ำรว่มประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น 
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
10. แผนท่ีสถำนท่ีจัดกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น 
11. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่ม 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ในวันอังคำรที่ 
27 เมษำยน 2564 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ 
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120 ในกำรประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระ
กำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวำคม 2563  ปรำกฏ
ว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ ดังต่อไปนี ้

1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว และส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ( www.thanulux.com ) ภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  และส่งให้
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 1 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปทีี่ผ่ำนมำ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 
2563 ได้ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2563 ที่ได้ส่งมำพร้อมกับ แบบแจ้งการประชุม (ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ QR Code) แล้ว ได้
จัดท ำขึ้นตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 2 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทรำบ 

กำรลงมติ  : วำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้น 

3. พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : งบกำรเงินส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้จัดท ำขึ้นโดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม 4,336.80                     4,382.04                           

หนีส้ินรวม 542.76                        539.45                              

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 3,794.04                     3,842.59                           

รายได้จากการขายสุทธิ 1,119.14                     1,120.44                           

ก าไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ปน็ของบริษทัใหญ่) 10.76                          7.97                                  

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.09                            0.07                                  
 

 โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำป ี2563 ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดับที่ 2 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

4. พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไว้
เป็นทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมี
จ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”   

  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ำรองครบหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 
จ ำนวน 12 ล้ำนบำท 

  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่สม่ ำเสมอ ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท (ร้อยละ 20 ของมูลค่ำที่ตรำไว้) โดย
พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน
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เฉพำะกิจกำร 7.97 ล้ำนบำท ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,507.88 ล้ำนบำท ท ำให้มีก ำไรสะสมที่จะน ำมำจัดสรรทั้งส้ิน 
2,515.85 ล้ำนบำท  

 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรร
ก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล ดังนี้  

1. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ได้จัดสรรไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งส ำรองเพิ่มในปีนี้ บริษัทฯ เสนอตั้งส ำรองทั่วไป เป็น
จ ำนวนเงิน 0.40 ล้ำนบำท เพื่อควำมมั่นคงของบริษัท  

2. ให้จ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมของบริษัท ในอัตรำ 
0.07 บำทต่อหุ้น จ ำนวน 120 ล้ำนหุ้น เป็นเงิน 8.40 ล้ำนบำท โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงิน
ได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ได้รับเครดิตภำษีเงินปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎำกร 

 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่ำวจะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวันที่ 7 พฤษภำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยในวันที่ 25 พฤษภำคม 2564 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

1.  ก าไรสทุธ ิ                                          (ลา้นบาท) 7.97 134.66 202.12

2.  จ านวนหุ้น                                           (ลา้นหุ้น) 120.00 120.00 120.00

3.  เงินปันผล                                           (บาท/หุ้น) 0.07 0.55 0.75

4.  รวมเป็นเงินปันผลจา่ยท้ังส้ิน                (ล้านบาท) 8.40 66.00 90.00

5.  อัตราเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธ ิ                         (%) 105.40 49.01 44.53  
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องของบริษัท 

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก าหนด 
ให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ กรรมกำรมีจ ำนวน 10 ท่ำน กรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระจ ำนวน 
3 ท่ำน คือ 
  1. นำยมน ู ลีลำนุวัฒน ์ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยธรรมรัตน ์ โชควัฒนำ รองประธำนกรรมกำร 
  3. รศ.นเรศร ์ เกษะประกร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ   
  จำกกำรที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 แล้วนั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่อย่ำงใด และ รศ.



   
 
   

4 

 

นเรศร์ เกษะประกร แสดงควำมจ ำนงไม่ขอกลับเข้ำรับต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง คณะกรรมกำรสรรหำได้สรรหำบุคคลแทนกรรมกำร
บริษัทที่ว่ำงลงเป็นรำยบุคคล โดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติ อำยุ เพศ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ
เปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 2 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 
ดังนี ้
  1. นำยมน ู ลีลำนุวัฒน ์  
  2. นำยธรรมรัตน ์ โชควัฒนำ  
  ดังนั้นกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนลดลงจำก 10 คน เป็น 9 คน 
   

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรบริษัทที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ได้หำรือกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง เห็นชอบเป็นรำยบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่ำน ตำมรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอให้เป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งได้พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติของ
ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรแล้ว เห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นผู้มีพื้นฐำนควำมเชี่ยวชำญจำก
หลำกหลำยวิชำชีพ เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบริษัท สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอยู่เดิม พบว่ำกรรมกำรบริษัททั้ง 2 ท่ำน ได้มี
กำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้เป็นอย่ำงดี ได้ใช้ประสบกำรณ์เสนอแนะแนวนโยบำยแก่บริษัทฯ ท ำให้งำนของบริษัท
ประสบควำมส ำเร็จด้วยดีตลอดมำ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และข้อก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และกรรมกำรท้ังสองท่ำน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรท่ำนอื่น ๆ ทั้งนีป้ระวัติ
ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  มีรำยละเอียดเพื่อกำรพิจำรณำ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 3 
และนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 4 

 ส ำหรับนำยมนู ลีลำนุวัฒน์ กรรมกำรบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งมำแล้วเป็นเวลำ 1 ปี เมื่อรวมระยะเวลำที่จะด ำรง
ต ำแหน่งจนครบวำระท่ีเสนอในครั้งนี้ เป็นจ ำนวน 4 ปีต่อเนื่องกัน 
 ส ำหรับนำยธรรมรัตน์ โชควัฒนำ กรรมกำรบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งมำแล้วเป็นเวลำ 4 ปี เมื่อรวมระยะเวลำที่จะ
ด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระท่ีเสนอในครั้งนี้ เป็นจ ำนวน 7 ปีต่อเนื่องกัน 
    

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่ำนข้ำงต้น เป็นกรรมกำรบริษัท 

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสั ยในฐานะที่เป็น
กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”  
  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บำท 
ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ำยไปเป็นเงินทั้งส้ิน 5,242,000 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุม 1,442,000 บำท และค่ำตอบแทน
ประจ ำปี 3,800,000 บำท  
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  บริษัทฯ ได้มีกำรรำยงำนสรุปจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  ส ำหรับปี 2564 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ในวงเงินรวมไมเ่กิน
ปีละ 10,000,000 บำท เท่ำเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะพนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
บริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท วงเงินค่ำตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังนี้  
 

ป ี2564 ป ี2563

(บาท/คน/คร้ัง) (บาท/คน/คร้ัง)

 คณะกรรมการบริษัท ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000

 คณะกรรมการตรวจสอบ

     รายเดือน ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000

     รายไตรมาส ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 60,000 60,000

 - กรรมการ 30,000 30,000

 คณะกรรมการสรรหา ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000

 คณะกรรมการพิจารณา ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

 ค่าตอบแทน  - กรรมการ 8,000 8,000

 คณะกรรมการบริหาร ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 6,000

 ความเส่ียง  - กรรมการ 8,000 5,000

 คณะกรรมการธรรมาภบิาล ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ

ค่าตอบแทนประจ าป ี(เงินบ าเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

  
 

  ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงเสนอปรับเพิ่มขึ้น โดยเบี้ยประชุมประธำน เดิมครั้งละ 6,000 
บำท ปรับเป็นครั้งละ 10,000 บำท และเบี้ยประชมุกรรมกำร เดิมครั้งละ 5,000 บำท ปรับเป็นครัง้ละ 8,000 บำท ซึ่งเป็นกำรปรับ
ให้อยู่ในอตัรำทีเ่ท่ำกันกับคณะกรรมกำรชดุย่อยคณะอื่นๆ 
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1. ค่ำเบี้ยประชุม จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชมุ 
ส ำหรับค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แล้วน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

2. ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี จ่ำยให้กรรมกำรบริษัททุกคน โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็น
ผู้พิจำรณำจัดสรร และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ  

3. สิทธิประโยชน์อืน่  - ไม่มี - 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่จ่ำยต้องไม่

เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2564 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้ำน
บำท เท่ำเดิม ท้ังนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรท่ีกรรมกำรบริษัทได้รับในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ  

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม  

7. พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50  “ผู้สอบบัญชีต้องไมเ่ปน็กรรมการ 
พนักงาน ลูกจา้ง หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งทกุปี ผู้สอบบัญชี
ซึ่งออกไปน้ันจะถูกเลือกกลับเขา้รับต าแหน่งอกีก็ได”้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 คือ 

1. นำยสำธิต เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9760 และ/หรือ  
2. นำยอนุสรณ์  เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/หรือ 
3. นำงขวัญใจ  เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ 
4. นำยประสิทธิ์พร เกษำมำ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9910 
แห่ง  บริษัท  เอเอสวี  แอนด์ แอสโซซิเอทส์  จ ำกัด  โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีทั้งสิ้น  1,100,000  

บำท 
 

ส ำหรับปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำของนำยสำธิต เกียรติกัง
วำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9760 และ/หรือ นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/
หรือ นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ นำยประสิทธิ์พร เกศำมำ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตเลขที่ 9910 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์  แอสโซซิเอทส์  จ ำกัด มีควำมเห็นว่ำ ผู้สอบบัญชีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
มีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับบริษัทฯ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
อีกทั้งไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
บริษัทอีกวำระหน่ึง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอ ำนำจตรวจสอบ และลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัท โดยก ำหนด
จ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 ดังนี ้
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกและเสนอ โดยเห็น 
สมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2564 ของบริษัทอีกวำระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นำยสำธติ  เกียรตกิังวำฬไกล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9760 
  (เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2563)  และ/หรือ 
 2. นำยอนุสรณ์ เกียรตกิังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 

 (เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2557 - 2561)  และ/หรือ 
3. นำงขวัญใจ เกียรตกิังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 
 (เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ตัง้แต่ปี 2553 - 2556)  และ/หรือ 
4.   นำยประสิทธิ์พร เกษำมำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9910 
      (ยังไม่เคยลงลำยมือชื่อ) 
 

โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 1,100,000 บำท ซึ่งได้พิจำรณำ
จำกควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน กำรมีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับบริษัทฯ และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีควำมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ยังได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับปริมำณงำน 
และอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ำค่ำสอบบัญชีมีควำมเหมำะสม  

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งค่ำบริกำรอื่น และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชี
เดียวกับบริษัท ดังนี ้
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

(บาท)
(หนว่ย : บาท)

ป ี2564 ป ี2563

 (ปท่ีีเสนอขอ)

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส 1, 2 และ 3 450,000 450,000
2. ค่าตรวจสอบบญัชี ประจ างวดวันที ่31 ธันวาคม 650,000 650,000

รวมค่าสอบบญัชี 1,100,000 1,100,000

ค่าสอบบญัชี

(หน่วย : บาท)
ปี 2564 ปี 2563

 (ปีที่เสนอขอ)
ค่าบริการอ่ืน

1. การตรวจสอบการปฏิบัตติามเง่ือนไขของ 60,000 60,000
บัตรสง่เสริมการลงทุน

รวมค่าบริการอ่ืน 60,000 60,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง
1. คา่สอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง 100,000 175,000
 รวมค่าสอบบัญชี 100,000 175,000

รายการ
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กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8. พิจำรณำอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 วัตถุประสงค์ของบริษทั 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีควำมครอบคลุมธุรกิจ  สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรขยำยธรุกิจของบริษัทในอนำคต จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท 
จ ำนวน 5 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ จำกเดิม 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ ตำมรำยละเอียด (ที่ขีดเส้นใต้) ดังต่อไปนี ้

 

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม  
เดิม แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 2.  ท ำกำรค้ำ ซื้อ ขำย จ ำหน่ำย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งใน
รำชอำณำจักร หรือส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ  ซึ่ ง
สินค้ำตำมที่ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

 

ข้อ 2.  ท ำกำรค้ำ ซื้อ ขำย จ ำหน่ำย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งใน
รำชอำณำจักร หรือส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ หรอืส่ัง
เข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศ ซึ่งสินค้ำตำมที่ก ำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 18.  ประกอบกิจกำรโรงแรม หอพัก ภัตตำคำร โรง
ภำพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถำนพักตำกอำกำศ สนำม
กีฬำ สระว่ำยน้ ำ 

ข้อ 18. ประกอบกิจกำรโรงแรม หอพัก ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร 
ร้ำนเครื่องดื่ม โรงภำพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถำนพักตำก
อำกำศ สนำมกีฬำ สระว่ำยน้ ำ 

ข้อ 26.  ท ำกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์
เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกกระดำษ ฟองน้ ำ โลหะ ไม้ 
อุปกรณ์ของใช้ของเล่นส ำหรับเด็ก อุปกรณ์ในกำรเย็บผ้ำและ
หนั ง  เค รื่อ งมื อ เค รื่อ งใช้ ในกำรรักษ ำควำมปลอด ภัย 
เครื่องจักรกล เครื่องยนต์  เครื่องมื อ ส่ือสำรและเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

 

ข้อ 26. ท ำกำรส่ังเข้ำมำจ ำหน่ำยและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์
เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกกระดำษ ฟองน้ ำ โลหะ ไม้ 
เซรำมิก กระเบื้อง เมลำมีน ขวด พลำสติก แก้ว อุปกรณ์ของใช้
ของเล่นส ำหรับเด็ก ขวดนม จุกนม ผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป ซับใน
ผ้ำอ้อม อุปกรณ์ในกำรเย็บผ้ำและหนัง เครื่องมือเครื่องใช้ใน
กำรรักษำควำมปลอดภัย เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือ
ส่ือสำรและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

ข้อ 27. (ข)  ผลิตภัณฑ์สำรซักล้ำง และสำรบ ำรุงส ำหรับ
เส้ือผ้ำ เครื่องแต่งกำย เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ 
และเครื่องใช้ที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 

           (ค) ผลิตภัณฑ์อนำมัยที่ใช้กับร่ำงกำยมนุษย์ ใช้ใน
ครัวเรือน ใช้ในอุตสำหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้ในโรงพยำบำล 
และใช้ในสถำนบ ำบัดและสถำนพักฟื้นทุกประเภท เช่น 
กระดำษช ำระ กระดำษเช็ดหน้ำ ผ้ำอนำมัย ส ำลี ผ้ำอ้อม 
น้ ำยำฆ่ำเชื้อ และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกชนิด 

ข้อ 27. (ข)  ผลิตภัณฑ์สำรซักล้ำง ท ำควำมสะอำด และสำร
บ ำรุงส ำหรับเส้ือผ้ำ เครื่องแต่งกำย เครื่องใช้ในครัวเรือน 
เครื่องสุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน 

              (ค) ผลิตภัณฑ์อนำมัยที่ใช้กับร่ำงกำยมนุษย์ ใช้ใน
ครัวเรือน ใช้ในอุตสำหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้ในโรงพยำบำล 
และใช้ในสถำนบ ำบัดและสถำนพักฟื้นทุกประเภท เช่น 
กระดำษช ำระ กระดำษเช็ดหน้ำ แผ่นท ำควำมสะอำด 
ผ้ำอนำมัย ส ำลี ผ้ำอ้อม น้ ำยำฆ่ำเชื้อ และอุปกรณ์ท ำควำม
สะอำดทุกชนิด 

             (ง) เครื่องดนตรี เครื่องกีฬำ และอุปกรณ์ออกก ำลัง
กำยทุกชนิด 

           (จ) เครื่องดื่ม น้ ำดื่ม  น้ ำแร่ น้ ำผลไม้  อำหำรสด 
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เดิม แก้ไขเพิ่มเติม 
อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป อำหำรบรรจุ
ขวด อำหำรบรรจุกระป๋อง และเครื่องบริโภคอื่นๆ  

             (ฉ) เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด อุปกรณ์กำรถ่ำยภำพ 
รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว 

              (ช) เครื่องใช้ส ำนักงำน เครื่องใช้งำนครัว เครื่องใช้
งำนบ้ำน อุปกรณ์ตกแต่งบ้ำนทุกชนิด 

ข้อ 28.  ประกอบกิจกำรเป็นผู้ผลิต ซื้อ ขำย จ ำหน่ำย ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ
แพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบ
ศัตรูพื ช  ยำบ ำรุงพื ชและสัตว์ทุ กชนิด  อุปกรณ์ ในกำร
รักษำพยำบำล อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุกชนิด 

 

ข้อ 28.  ประกอบกิจกำรเป็นผู้น ำเข้ำ หรือส่งออก ผลิต ซื้อ 
ขำย จ ำหน่ำย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ยำรักษำโรค ยำใช้ภำยนอก 
อำหำรเสริม วิตำมิน เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ 
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ส ำหรับ
ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ เด็ก เครื่องมือเครื่องใช้ทำง
วิทยำศำสตร์ ปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสัตว์ทุกชนดิ 
อุปกรณ์ในกำรรักษำพยำบำล อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดทุก
ชนิด 

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 
ข้อ 30. ประกอบกิจกำรโรงงำนประกอบและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ควบคุมสวิตซ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์

ฮำร์ดแวร์ หม้อแปลง ตัวแปลงไฟฟ้ำ วงจรเรียงกระแสและตัวเหน่ียวน ำ กริ่ง กริ่งไฟฟ้ำ ออด ออดไฟฟ้ำ โคมไฟ เครื่องกล อุปกรณ์
ไฟฟ้ำอื่นส ำหรับให้แสงสว่ำงและอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่นๆ 

ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นมอบอ ำนำจให้บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยในกำรจดทะเบียนเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีอ ำนำจแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมหรือถ้อยค ำของวัตถุประสงค์บริษัทท่ีขอแก้ไข 
ตำมดุลยพินิจของนำยทะเบียนบริษัทมหำชนได้ด้วย 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม จ ำนวน 5 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ จำกเดิม 29 ข้อ เป็น 
30 ข้อ และมอบอ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจของบริษัทมีอ ำนำจแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมหรือถ้อยค ำของวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข 
ตำมดุลยพินิจของนำยทะเบียนบริษัทมหำชนได้ด้วย เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีควำมชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและ
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน และรองรับกำรประกอบธุรกิจในอนำคตของบริษัท 

 

กำรลงมติ : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำม
ในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

9. พิจำรณำเร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้ำม)ี 

ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ดัง
รำยละเอียดที่แจ้งไว้ในมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  

ขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียน
เข้ำร่วมประชุม ณ สถำนที่ประชุม ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการด าเนิน
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กิจการ  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  สามารถส่ง
ค าถามได้ที่  Email : supachoke@thanulux.com  หรือ  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายศุภโชค  สิริจันทรดิลก 
(เลขานุการบริษัท) ตำมที ่อยู ่ที ่ปรำกฏด้ำนล่ำง หรือ ส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-294-5101 ภายในวันที ่ 20 

เมษายน 2564 โดยระบุชื่อ  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัท จะ
เป็นผู้รวบรวมค ำถำมส่งให้กรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อพิจำรณำตอบค ำถำมในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 อนึ่ง เพื่อควำมสะดวก หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรำยละเอียด และลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบ
มำพร้อมกันนี้  ( ส่ิ งที่ ส่ งมำด้ วยล ำดับที่  9) หรือสำมำรถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จำกเว็บไซต์ ของบริษั ท 
www.thanulux.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำก และดูแลหุ้น สำมำรถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ 
แบบใดแบบหน่ึง ส ำหรับผู้ถือหุ้นนอกจำกนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น และ
หำกท่ำนประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น สำมำรถดูข้อมูลได้ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 
ล ำดับที่ 4 (นิยำม “กรรมกำรอิสระ”) และส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 5  

 

 บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำรก่อนวันประชุม เพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบหลักฐำนเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยจ่ำหน้ำซองถึง 

 

นำยศุภโชค  สิริจันทรดิลก  (เลขำนุกำรบรษิัท)  
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน)  
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ท่ำนผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ำร่วมประชุม โปรดน ำ แบบแจ้งการประชุม ที่มีบำร์โค้ดมำในวันประชุม และลงนำมเพื่อสิทธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม 

 
  

 โดยค ำส่ังคณะกรรมกำรบรษิัท 

   
                                                                                                       ..................................................... 
 ( นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก ) 
                                                                                                          เลขำนุกำรบริษัท  


