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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 

วันทีป่ระชุม  : วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 
สถานที่ประชุม  : ณ ห้องวิมานทิพย์ ช้ัน 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
  เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
จ านวนผู้ถือหุ้น :  ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 และ

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มี
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 607 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จ านวน 12 ราย จ านวนหุ้น 1,766,127 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจ านวน 28 ราย จ านวนหุ้น 
109,577,896 หุ้ น  รวมผู้ เ ข้ าประ ชุมทั้ งสิ้ น จ านวน 32 คน เป็นผู้ ถือหุ้ นทั้ งสิ้ น  40 ราย ถือหุ้ นรวม  111,344,023 หุ้ น  
คิดเป็นร้อยละ 92.79 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท ครบเปน็องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่ง
ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) 
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม” ทั้งน้ี วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 (Record date) เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 607 ราย รวมจ านวนหุ้น 120,000,000 หุ้น  

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม 

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 และ
ขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 โดยให้นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 

กรรมการผู้จัดการแนะน าคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังน้ี 

คณะกรรมกำรบริษัท 

1. นายมนู  ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ                
     ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายธรรมรัตน์   โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 
   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการสรรหา 

3. นางสาวดุษฎี   สุนทรธ ารง กรรมการ 
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   ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการธรรมาภิบาล 
   กรรมการผู้จัดการ 

4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 
   รองประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหา 
    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการธรรมาภิบาล 

5. นางสาวยุพาพร  เจียรกุล กรรมการ 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   กรรมการธรรมาภิบาล 
   กรรมการบริหาร 
   ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 

6.  นายสุชาติ   ลายลักษณ์ศิริ กรรมการ 
    กรรมการบริหาร 
    กรรมการรองผู้จัดการ 

7.  นายวศิน   เตยะธิติ กรรมการอิสระ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

8.  นายมาริษ   เสง่ียมพงษ์ กรรมการอิสระ 
      กรรมการตรวจสอบ 
9.  ศ.ดร. สุชัชวีร์   สุวรรณสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 

    กรรมการตรวจสอบ 

เลขำนุกำรบริษัท 

  นายศุภโชค  สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัท 

ที่ปรึกษำกฎหมำย 

1. นางสาวธิตะวัน   ธนสมบัติไพศาล ทนายความอาวุโส 
2. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความ 

กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในล าดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้แนะน าที่
ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุด่ัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง เป็นสักขีพยาน
ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง 

จากน้ันเลขานุการบริษัทได้แจ้งเร่ืองที่เป็นสาระส าคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
1. เน่ืองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้ต้องจัดการจัดประชุมตามมาตรการต่างๆ ตามที่หน่วยงานราชการ

ก าหนดซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และขอช้ีแจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชุม ดังน้ี 
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 1.1 เพ่ือลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากการประชุมจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ช่ัวโมง   
 1.2 เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นได้ หากมีข้อเสนอแนะหรือค าถาม ขอให้

เขียนลงในกระดาษค าถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท 
 1.3 การตอบค าถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองในวาระน้ันๆ ส่วนค าถามหรือข้อแนะน าอื่นๆ จะ

บันทึกค าถาม - ค าตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลัง
การประชุม  

 1.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในห้อง
ประชุมและในพ้ืนที่จัดประชุม 

2. บริษัทปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เร่ืองการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน 

3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังน้ี 
3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง และกระท าโดยเปิดเผย ขอให้ผู้ ถือหุ้น 

ยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน โดยลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพ่ือออกเสียง เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ มีการลงคะแนนเกิน
กว่าหน่ึงช่อง หรือ การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากับบริเวณที่ขีดฆ่าน้ัน  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้ว ท่านจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะ
วาระที่ยังไม่ได้เร่ิมพิจารณาเท่าน้ัน โดยบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกคร้ัง และนับรวม
คะแนนเสียงดังกล่าว เป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

3.2 การลงมติและสรุปผลคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง ท่านผู้
ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะเห็นคะแนนทันที และสรุปคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกัน
บนจอแสดงผล โดยบริษัทขอแจ้งผลการลงมติ เป็นเอกฉันท์ หรือ เสียงข้างมาก ตามการประมวลผลสรุปการ
นับคะแนนเท่าน้ัน  

3.3 การลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะแจกบัตร
ลงคะแนนตามท่ีปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามและ
ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เพ่ือตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง 

ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ให้ บริษัททราบ
ล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ 

ทั้งน้ี เง่ือนไขการอนุมัติ วาระที่ 1 และ 4 อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 และ 3  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ทั้งน้ี วาระที่ 2 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงคัดค้าน  

จึงเข้าสู่วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้ 
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ก่อนเข้ำวำระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 คน จ านวนรายของผู้ถือหุ้น 1 ราย จ านวนหุ้น 8,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น 33 คน จ านวน 41 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 111,352,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.79 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 120,000,000 หุ้น  

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม 

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 48 ภายใน 
14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งส าเนา
รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

กำรลงมติ ในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 41 ราย รวมจ านวนเสียง 111,352,023 เสียง  
เห็นด้วย 41 ราย รวมจ านวนเสียง 111,352,023 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
บัตรเสีย - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

ก่อนเข้ำวำระที่ 2  - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิม - 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 
2022) และกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท จ ำนวน 6,925,000 หน่วย (TNL-
ESOP W 2022) ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม 

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้
ถื อหุ้ น เ พ่ื อ พิ จ า รณาอ นุมั ติ ก า รออกและ เส นอขา ย หุ้ นส ามัญ เ พ่ิ มทุ น  ( TNL-ESOP 2022) จ านวน  5,075,000 หุ้ น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 
2022”) จ านวน 6,925,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราส่วนการใช้สิทธิที่ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) มี
สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (รวมเรียกว่า “โครงกำร ESOP”) ดังน้ัน 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

5 
 

จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 2022ในคร้ังน้ี ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 12,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแล้วของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์และความจ าเป็น ดังน้ี  

1) เพ่ือสร้างแรงจูงใจและตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีความต้ังใจ เสียสละ และ
ทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการท างานให้กับบริษัทจนประสบความส าเร็จและสร้างผลตอบแทนที่
สม่ าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

2) เพ่ือส่งเสริมแนวคิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของบริษัท เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานสร้างผลตอบแทนอย่างเต็มความสามารถให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีก
ทั้งยังเป็นการจูงใจในทุกภาคส่วนที่ส าคัญในการที่จะร่วมกันด าเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือ
แสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง ย่ังยืนและสามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที ่

3) เพ่ือดึงดูด และจูงใจผู้บริหารรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถสูง (Talent) ที่ได้เข้า
มาร่วมงานกับบริษัท ในการที่จะผลักดันและสร้างการเติบโตเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาส
ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้าง
การเติบโตให้กับกิจการในระยะยาวได้ อันจะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต 

4) เพ่ือดึงดูด และเพ่ือรักษาบุคลากรและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความสามารถให้สามารถท างานกับ
บริษัทต่อไปได้ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจและความย่ังยืนของบริษัทในอนาคต 

5) เพ่ือเป็นหน่ึงในแนวทางในการส่งเสริมเร่ืองการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือรายย่อย (Free Float) บางส่วน 
เพ่ือให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์การด ารงสถานะบริษัท 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยรายละเอียดของโครงการ ESOP 2022 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 (“หนังสือเชิญประชุม”) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

ชื่อหลักทรัพย ์
หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

(TNL-ESOP 2022) 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

TNL-ESOP W 2022 

จ ำนวนหุ้นที่ออก 5,075,000 หุ้น 6,925,000 หน่วย อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1:1  
คิดเป็น 6,925,000 หุ้น 

รำคำเสนอขำยต่อหุ้น 21.10 บาทต่อหุ้น 
โดยไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์

ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด 

ไม่คิดมูลค่า 

รำคำใช้สิทธิต่อหุ้น N/A 21.10 บาทต่อหุ้น 
โดยไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด 
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ชื่อหลักทรัพย ์
หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

(TNL-ESOP 2022) 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

TNL-ESOP W 2022 

วันที่ออกและเสนอขำย / 
วันที่จัดสรร 

ภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566) 

ภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566) 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ N/A 5 ปี 

ข้อผูกพัน / 
ระยะเวลำกำรใช้สิทธ ิ

ห้ามขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร  
(Silent Period) เป็นเวลา 1 ปี 

โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถทยอยขาย
ได้ไม่เกินร้อยละ 25 และเมื่อครบก าหนด

ระยะเวลา 1 ปี จึงจะสามารถขายได้
ทั้งหมด 

เมื่อครบ 24 เดือน นับจากวันที่ออก 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 2022  

ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 
เมื่อครบ 36 เดือน ใช้สิทธิเพ่ิมได้อีก 

ไม่เกินร้อยละ 25 
เมื่อครบ 48 เดือน ใช้สิทธิเพ่ิมได้อีก 

ไม่เกินร้อยละ 25 
และเมื่อครบ 60 เดือน ใช้สิทธิได้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ในกรณีทีหุ่้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) เหลือจากการจองซื้อ และใบส าคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP 
W 2022 ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อก าหนด บริษัทจะน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ TNL-ESOP W 2022 ที่เหลือ
ดังกล่าว มาจัดสรรให้พนักงานรายอื่น ทั้งน้ี จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมน้ันต้องไม่ท าให้พนักงานรายใด ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 
5 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกส าหรับโครงการ ESOP 2022 โดยเป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

นอกจากน้ี ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอ านาจดังต่อไปน้ี 

(ก) พิจารณาก าหนดรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-
ESOP 2022) และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนที่ได้รับการจัดสรร (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อ เป็นคราวเดียว
หรือหลายคราว) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผลงาน อายุงาน ต าแหน่ง  และประสบการณ์  
โดยบริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
( TNL-ESOP W 2022)  ใ ห้ เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น  1 ปี  นั บ แ ต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท   

(ข) พิจารณาก าหนดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL- ESOP 
2022) และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W  2022) 
ภายใต้โครงการ ESOP เท่าท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอ



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

7 
 

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W  2022) 
วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) เป็นต้น   

(ค) เจรจา และตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และ
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขอ
อนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่ วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และ 

(จ) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท  
ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022) และการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามความสมควร 

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

กำรลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ภายใต้โครงการ ESOP 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวน 5,075,000 หุ้น (TNL-
ESOP 2022) และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จ านวน 6,925,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 41 ราย รวมจ านวนเสียง 111,352,023 เสียง  
เห็นด้วย 41 ราย รวมจ านวนเสียง 111,352,023 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
บัตรเสีย - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

ก่อนเข้ำวำระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 คน จ านวนรายของผู้ถือหุ้น 1 ราย จ านวนหุ้น 629,040 หุ้น รวมผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น 34 คน จ านวน 42 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 111,981,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.32 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 120,000,000 หุ้น 
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 12,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 
120,000,000 บำท เป็น จ ำนวน 132,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 12,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม  

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 
2022) จ านวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 2022) และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จ านวน 6,925,000 
หน่วย บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120,000,000 
บาท เป็นจ านวน 132,000,000 บาท บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 
2022) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้างต้น  บริษัทต้องด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ 
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 

ทุนจดทะเบียน จ านวน 132,000,000 บาท  (หน่ึงร้อยสามสิบสองล้านบาท) 
แบ่งออกเป็น 132,000,000 หุ้น  (หน่ึงร้อยสามสิบสองล้านหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ   1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
    
หุ้นสามัญ 132,000,000 หุ้น  (หน่ึงร้อยสามสิบสองล้านหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น  ( - ) 

ทั้งน้ี ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร 
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอ านาจในการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

กำรลงมติ ในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 12,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จ านวน 120,000,000 บาท เป็น จ านวน 132,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 12,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริหารหรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอ านาจในการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงใ ห้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ  
ที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
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ฉันทจ์ากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 42 ราย รวมจ านวนเสียง 111,981,063 เสียง  
เห็นด้วย 42 ราย รวมจ านวนเสียง 111,981,063 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
บัตรเสีย - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

ก่อนเข้ำวำระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 คน จ านวนรายของผู้ถือหุ้น 1 ราย จ านวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น 35 คน จ านวน 43 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 111,982,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.32 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 120,000,000 หุ้น 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) กำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
(TNL-ESOP 2022) ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และ (2) กำรออกใบส ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม 

 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) 
จ านวน 5,075,000 หุ้น และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) จ านวน 6,925,000 หน่วย ตามรายละเอียดใน
วาระที่ 2 ข้างต้น และตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 5,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022)  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 6,925,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) 

นอกจากน้ี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร 
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ  
ที่จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูลและการย่ืนเอกสารหลักฐานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

กำรลงมติ ในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุน (TNL-ESOP 2022) และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
ทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรร
หุ้นเพ่ิมทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 43 ราย รวมจ านวนเสียง 111,982,063 เสียง  
เห็นด้วย 43 ราย รวมจ านวนเสียง 111,982,063 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
บัตรเสีย - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

ก่อนเข้ำวำระที่ 5 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ิม - 

วำระที่ 5 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ  (ถ้ำมี) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ
เร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติมและไม่มีข้อซักถามใดๆ จากน้ันกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม  

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละ เวลา 
มาร่วมประชุมในวันน้ี และปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 9.30 น. 
 
 

    
(นายมนู ลีลานุวัฒน์)  
 ประธานทีป่ระชุม 

 ผู้บันทึก 
 

   
    (นายศุภโชค   สิริจันทรดิลก) 

 เลขานุการบริษัท   


