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บริษัท ธนูลักษณ ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ที ่ทห.029/2563  วันที ่3 กรกฎำคม 2563 
 

หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่46  
 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุน้  
สิ่งทีส่่งมำด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 45 เมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 

2. รำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) ซึ่งปรำกฏอยู่ใน  แบบแจ้งการประชุม 
ประกอบดว้ย รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท งบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2562 และรำยงำนดำ้นควำมยั่งยืน  

3. ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
4. นิยำม “กรรมกำรอิสระ”  
5. ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระ ที่บรษิัทฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
7. เอกสำร และหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขำ้รว่มประชมุ และระเบียบปฏิบตัใินกำรประชมุ 
8. ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข 
10. แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
11. แบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่ม 
12. กำรใชร้หสัคิวอำร ์(QR Code) ส ำหรบัดำวนโ์หลดรำยงำนประจ ำปี 2562 
แบบแจง้การประชมุ (เอกสำรแนบ) 

ดว้ยคณะกรรมกำรบรษิัท ธนลูกัษณ ์จ ำกัด (มหำชน) ไดก้ ำหนดนดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 46 ในวนัองัคำรที่ 
4 สิงหำคม 2563 เวลำ 11.00 น. ณ หอ้ง Galaxy ชัน้ 10 โรงแรมอวำนี พลสั ริเวอรไ์ซด ์เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงส ำเหร่       
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ในกำรประชุมครัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม      
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวำคม 2562  ปรำกฏว่ำไม่มี        
ผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ดงันั้น 
บรษิัทฯ จึงไดก้ ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุเพื่อพิจำรณำ ดงัต่อไปนี ้

1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่45 ในวนัอังคำรที ่23 เมษำยน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ไดม้ีกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว และส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย พรอ้มทั้งเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท ( www.thanulux.com ) ภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสำมัญผูถื้อหุน้  และส่งให้
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้บันทึกขึน้โดยถูกต้อง สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว  

กำรลงมติ  : วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : รำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในรอบปี 
2562 ไดป้รำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2562 ที่ไดส่้งมำพรอ้มกับ แบบแจง้การประชุม (ในรูปแบบรหัสคิวอำร ์QR Code) แลว้ ได้
จดัท ำขึน้ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 

 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อรบัทรำบ 

กำรลงมติ  : วำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่ตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุน้ 

3. พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิส ำหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : งบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ไดจ้ัดท ำขึน้โดยถูกตอ้ง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต 
และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี ้  

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรพัยร์วม 4,311.62                   4,378.99                        

หนีส้ินรวม 536.00                      550.75                           

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 3,775.62                   3,828.24                        

รายไดร้วม 1,779.96                   1,713.61                        

ก าไรสทุธิ (สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่) 89.61                        134.66                           

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.75                          1.12                                
 โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 2562 ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 2 
 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

กำรลงมติ  : วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

4. พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรและงดกำรจ่ำยเงนิปันผลเพิม่เติมอกี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 58 “บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไว้
เป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหนึ่งในยีส่ิบ (1/20) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนัน้จะมี
จ านวนถึงหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ”   
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  ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ัดสรรทุนส ำรองครบหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแลว้ 
จ ำนวน 12 ลำ้นบำท 

  บรษิัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่สม ่ำเสมอ ในอตัรำหุน้ละ 0.20 บำท (รอ้ยละ 20 ของมลูค่ำที่ตรำไว)้ โดย
พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรคำดกำรณภ์ำวะเศรษฐกิจ   ในปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 134.66 ลำ้นบำท ก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,403.95 ลำ้นบำท หกัเงินปันผลระหว่ำงกำล ในอตัรำหุน้ละ 0.55 
บำท เป็นเงิน 66 ลำ้นบำท ท ำใหม้ีก ำไรสะสมที่จะน ำมำจดัสรรทัง้สิน้ 2,337.95 ลำ้นบำท  

 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรร
ก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล ดงันี ้ 

1. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ไดจ้ดัสรรไวค้รบแลว้ จึงไม่ตัง้ส ำรองเพิ่มในปีนี ้บริษัทฯ เสนอตัง้ส ำรองทั่วไป เป็น
จ ำนวนเงิน 6.70 ลำ้นบำท เพื่อควำมมั่นคงของบรษิัท  

2. ใหจ้่ำยเงินปันผล จำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 โดยจ่ำยจำกก ำไรสทุธิและก ำไรสะสมของบริษัท ในอตัรำ
หุน้ละ 0.55 บำท ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล งวด 12 เดือน ในอัตรำหุ้นละ 0.55 
บำท จ ำนวน 120 ล้ำนหุ้น เป็นเงิน 66 ล้ำนบำท เมื่อวันที่  5 พฤษภำคม 2563 แล้วทั้งจ ำนวน ดังนั้น 
คณะกรรมกำรบรษิัทจึงไม่เสนอจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2562 เพิ่มอีก  

 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1.  ก าไรสทุธิ                                           (ลา้นบาท) 134.66 202.12 155.50

2.  จ านวนหุน้                                           (ลา้นหุน้) 120.00 120.00 120.00

3.  เงินปันผล                                           (บาท/หุน้) 0.55 0.75 0.70

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้                (ล้านบาท) 66.00 90.00 84.00

5.  อัตราเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธิ                          (%) 49.01 44.53 54.02  
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท 

กำรลงมติ  : วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ และเลือกตั้งกรรมกำรใหม่เพิ่มเติม  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 21 “ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ทุกครัง้ ก าหนด 
ใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้ อาจ
ไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได”้   

 ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 46 นี ้มีกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระจ ำนวน 2 ท่ำน คือ 
  1. นำงสำวดษุฎี สนุทรธ ำรง กรรมกำร 
  2. นำยผดงุ เตชะศรนิทร ์ กรรมกำรอิสระ 
  บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 46 ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำแต่อย่ำงใด 
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  คณะกรรมกำรสรรหำไดส้รรหำบคุคลแทนกรรมกำรบริษัทท่ีว่ำงลงเป็นรำยบคุคล โดยพิจำรณำถึงคณุสมบตัิ อำย ุ
เพศ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญแลว้ เห็นชอบให้เสนอกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 2 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  อีกทั้งขอเสนอเพิ่มกรรมกำร  2 ต ำแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรใหส้อดคลอ้งกับ
ภำรกิจกำรบรหิำรงำนของบรษิัทท่ีมีเพิ่มมำกขึน้ในปัจจบุนั     
 

  จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร จ ำนวน 4 ท่ำน ดงันี ้
  1. นำงสำวดษุฎี สนุทรธ ำรง กรรมกำร  กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหนึง่ 
  2. นำยผดงุ เตชะศรนิทร ์ กรรมกำรอิสระ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหนึง่ 
  3. นำยมำรษิ เสงี่ยมพงษ ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรใหม ่
  4. นำงสำวยพุำพร เจียรกลุ กรรมกำร  กรรมกำรใหม ่
  ดงันัน้ กรรมกำรบรษิัทมจี ำนวนเพิ่มขึน้ จำก  8 คน เป็น 10 คน 
 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท : คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรบรษิัทที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ ไดห้ำรือกัน
อย่ำงกวำ้งขวำง เห็นชอบเป็นรำยบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น
เลือกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่ำน ตำมรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอใหเ้ป็นกรรมกำรบรษิัท ซึ่งได้พิจำรณำกลั่นกรองคณุสมบตัิของ
ผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรแลว้ เห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ เป็นผู้มีพืน้ฐำนควำมเชี่ยวชำญจำก
หลำกหลำยวิชำชีพ เหมำะสมกับควำมตอ้งกำรของบรษิัท สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดพ้ิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนของผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทอยู่เดิม พบว่ำกรรมกำรบรษิัททัง้ 2 ท่ำน ไดม้ี
กำรปฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทไดเ้ป็นอย่ำงดี และท่ำนที่เป็นกรรมกำรชุดย่อยปฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรชุดย่อยเป็น
อย่ำงดีเช่นกัน ไดใ้ชป้ระสบกำรณ์เสนอแนะแนวนโยบำยแก่บริษัทฯ ท ำใหง้ำนของบริษัทประสบควำมส ำเร็จดว้ยดีตลอดมำ 
รวมทัง้มีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ทัง้นีป้ระวตัิของของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  มีรำยละเอียดเพื่อกำรพิจำรณำ ตำมส่ิงที่    
ส่งมำดว้ย ล ำดบัท่ี 3 และนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย ล ำดบัท่ี 4 

 ทั้งนี ้นำยผดุง เตชะศรินทร ์ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระที่ด  ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำ 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลำที่จะด ำรง
ต ำแหน่งจนครบวำระท่ีเสนอในครัง้นี ้เป็นจ ำนวน 29 ปีต่อเนื่องกนั ยงัคงมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดคณุสมบตัิกรรมกำร
อิสระของบริษัท เป็นผู้มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในด้ำนที่บริษัทต้องกำร ยังสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำรอิสระไดเ้ป็นอย่ำงดี สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  คณะกรรมกำรบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้ นำยผดงุ เตชะศรนิทร ์เป็นกรรมกำรอิสระต่อไป 
  

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้บคุคลทัง้ 4 ท่ำนขำ้งตน้ เป็นกรรมกำรบริษัท 

กำรลงมติ  : วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 32 “หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัย์สินอืน่ใด
ใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็น
กรรมการของบริษัท ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษัทฯ”  
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  ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ลำ้นบำท ซึ่งในปี 2562 
บริษัทฯ ไดจ้่ำยไปเป็นเงินทั้งสิน้ 5.762 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประชุม 1.362 ลำ้นบำท และค่ำตอบแทนประจ ำปี 4.40 
ลำ้นบำท  
  บรษิัทฯ ไดม้ีกำรรำยงำนสรุปจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี หวัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
  ส ำหรบัปี 2563 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั ในวงเงินรวมไมเ่กิน
ปีละ 10 ลำ้นบำท เท่ำเดิม ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวสัดิกำรที่กรรมกำรไดร้บัในฐำนะพนกังำน หรือลกูจำ้งของบรษิัท 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท วงเงินค่ำตอบแทนที่ไดร้บั
อนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุ้น จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั รวมถึงอ ำนำจหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ และเสนอใหจ้่ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่กรรมกำรชดุต่ำงๆ ดงันี ้ 
 

ปี 2563 ปี 2562

(บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/ครัง้)

 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 6,000 6,000

 ความเส่ียง  - กรรมการ 5,000 5,000

 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ

ค่าตอบแทนประจ าปี (เงนิบ าเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

 

1. ค่ำเบีย้ประชุม จ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้รว่มประชมุ 
ส ำหรับค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งขึน้นั้น  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกับภำระหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ แลว้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรษิัทเพื่ออนมุตัิ 
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2. ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี จ่ำยใหก้รรมกำรบรษิัททกุคน โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็น
ผูพ้ิจำรณำจดัสรร และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมตัิ  

3. สิทธิประโยชนอ์ืน่  - ไม่มี - 
ทัง้นี ้ตัง้แต่ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อนุมัติ และใหใ้ชจ้นกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่จ่ำยตอ้งไม่

เกินวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่ออนมุตัิรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัท ประจ ำปี 2563 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ลำ้น
บำท เท่ำเดิม ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรบรษิัทไดร้บัในฐำนะพนกังำนหรือลกูจำ้งของบรษิัทฯ  

กำรลงมติ  : วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม  

7. พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 49 และขอ้ 50  “ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ดๆ ของบริษัท ผูส้อบบญัชีนัน้ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลือกตัง้ทกุปี ผูส้อบบญัชี
ซึ่งออกไปนัน้จะถูกเลือกกลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีก็ได”้ ผูส้อบบญัชขีองบรษิัท ในปี 2562 คือ 

1. นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/หรือ  
2. นำงขวัญใจ  เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ 
3. นำยสำธิต  เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9760 และ/หรือ 
4. นำยประสิทธ์ิพร เกษำมำ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9910 
แห่ง  บริษัท เอเอสวี  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด  โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีทั้งสิน้  996,500  บำท 
 

ส ำหรบัปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่ำนมำมีควำมเห็นว่ำ 
ผูส้อบบญัชีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีคุณสมบตัิตำมขอ้บงัคบับรษิัทฯ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้ไม่มีควำมสมัพนัธ ์และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้บุคคล
ดงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตของบรษิัทอีกวำระหน่ึง โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีมีอ ำนำจตรวจสอบ และลงนำม
รบัรองงบกำรเงินของบรษิัท  โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 ดงันี ้

 

 
 
 

 
 

 

(บาท)
(หนว่ย : บาท)

ปี 2563 ปี 2562

 (ปีทีเ่สนอขอ)

1. คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส 1, 2 และ 3 450,000 415,800
2. คา่ตรวจสอบบญัชี ประจ างวดวันที ่31 ธันวาคม 650,000 580,700

รวมค่าสอบบญัชี 1,100,000 996,500

ค่าสอบบญัชี
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกและเสนอ โดยเห็น 
สมควรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ ำปี 2563 ของบรษิัทอีกวำระหนึ่ง ดงันี ้
 1. นำยอนสุรณ ์ เกียรตกิงัวำฬไกล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 2109 

 (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ ตัง้แต่ปี 2557 - 2561)  และ/หรือ 
2. นำงขวญัใจ เกียรตกิงัวำฬไกล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5875 
 (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2553 - 2556)  และ/หรือ 
3. นำยสำธิต  เกียรตกิงัวำฬไกล  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9760 

  (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทฯ ปี 2562)   และ/หรือ 
4.   นำยประสิทธ์ิพร เกษำมำ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9910 
      (ยงัไม่เคยลงลำยมือชื่อ) 
 

โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,100,000 บำท ซึ่งไดพ้ิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัปรมิำณงำน และอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกันแลว้ เห็นว่ำค่ำสอบบญัชี มีควำม
เหมำะสม  

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจง้ค่ำบริกำรอื่น และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผูส้อบบัญชีสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชี
เดียวกบับรษิัท ดงันี ้
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

กำรลงมติ  : วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8. พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เร่ือง วัตถุประสงคข์องบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพื่อใหว้ตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ มีควำมชดัเจน ครอบคลมุธุรกิจและสอดคลอ้ง
กับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และรองรบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต จึงเห็นสมควรให้แกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เรื่อง วตัถุประสงคข์องบรษิัท  โดยแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคเ์ดิม 3 ขอ้ และเพิ่มเติมวตัถุประสงคใ์หม่ 
4 ขอ้ จำกเดิม 25 ขอ้ เป็น 29 ขอ้ ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

(หน่วย : บาท)
ปี 2563 ปี 2562

 (ปีที่เสนอขอ)
ค่าบริการอ่ืน

1. การตรวจสอบการปฏิบตัติามเง่ือนไขของ 60,000 60,000
      บตัรสง่เสรมิการลงทุน

รวมค่าบริการอ่ืน 60,000 60,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง
1. คา่สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1, 2 และ 3 105,000 213,000
2. คา่ตรวจสอบบญัชีประจ างวดวนัที่ 31 ธนัวาคม 70,000 171,000
 รวมค่าสอบบัญชี 175,000 384,000

รายการ
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แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคเ์ดิม  
วัตถุประสงคป์ระสงคเ์ดิม วัตถุประสงคเ์สนอแก้ไขและเพ่ิมเติม 

ข้อ 2.  ท ำกำรค้ำ ซือ้ ขำย จ ำหน่ำย ทั้งปลีกและส่ง ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 ทั้งในรำชอำณำจักร หรือส่งออกไป
จ ำหน่ำยยงัต่ำงประเทศ รวมทัง้สินคำ้หตัถกรรม เครื่องถม 
ของท่ีระลกึ เครื่องไมส้กั แกะสลกั 
ข้อ 4. ท ำกำรสั่งเข้ำมำจ ำหน่ำยและใช้เอง อันไดแ้ก่ แพร 
แพรเทียม ลินิน ผำ้ฝ้ำย เครื่องอำภรณ์ประดับเสือ้ กระดุม 
ดำ้ย ไหม เครื่องหนงั ถงุเทำ้ เครื่องใชใ้นกำรเสรมิสวย 
 
ข้อ 8. ท ำกำรแลกเปลี่ยน เช่ำ ใหเ้ช่ำ ซือ้ เช่ำซือ้ จ ำนองหรือ
จ ำหน่ำย จ่ำย โอน และรบัโอน ซึ่งท่ีดินรวมทัง้กำรจ ำน ำ รบั
จ ำน ำ เช่ำ ให้เช่ำ สังหำริมทรพัย์ หรือสิทธิทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรค้ำของบริษัท 
ยกเวน้กิจกำรอนัเป็นเครดิตฟองซีแอร ์

ข้อ 2.  ท ำกำรคำ้ ซือ้ ขำย จ ำหน่ำย ทัง้ปลีกและส่ง ทัง้ในรำชอำณำจกัร 
หรือส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ  ซึ่งสินค้ำตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
วตัถปุระสงค ์ 
 
ข้อ 4. ท ำกำรสั่งเข้ำมำจ ำหน่ำยและใช้เอง อันได้แก่ แพร แพรเทียม 
ลิ นิน ผ้ำฝ้ำย ผ้ำท่ีผลิตจำกเส้นใยธรรมชำ ติทุกชนิด และเส้นใย
สงัเครำะหท์ุกชนิด เครื่องอำภรณ์ประดับเสือ้ กระดุม ดำ้ย ไหม เครื่อง
หนงั ถงุเทำ้ เครื่องใชใ้นกำรเสรมิสวย 
ข้อ 8. ท ำกำรแลกเปลี่ยน เช่ำ ใหเ้ช่ำ ซือ้ เช่ำซือ้ จ ำนองหรือจ ำหน่ำย 
จ่ ำย  โอน  และรับ โอน ซึ่ ง ท่ีดิน  อำคำร และสิ่ งปลูกสร้ำง หรือ
อสงัหำรมิทรพัยท์ุกชนิด รวมถึงสินคำ้และผลิตภณัฑต์ำมท่ีก ำหนดไวใ้น
วัตถุป ระสงค์ทั้ งหมด  รวมทั้ งกำรจ ำน ำ  รับ จ ำน ำ  เช่ ำ  ให้ เช่ ำ 
สงัหำริมทรพัย ์หรือสิทธิทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ เพื่อประโยชน์
แก่กิจกำรคำ้ของบรษิัท ยกเวน้กิจกำรอนัเป็นเครดิตฟองซีแอร ์

เพิ่มเติมวัตถุประสงคใ์หม่ 4 ข้อ 
ขอ้ 26. ท ำกำรสั่งเขำ้มำจ ำหน่ำยและใชเ้อง ซึ่งผลิตภัณฑเ์ครื่องเขียน ผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจำกกระดำษ ฟองน ำ้  โลหะ ไม ้

อปุกรณข์องใชข้องเล่นส ำหรบัเด็ก อุปกรณใ์นกำรเย็บผำ้และหนงั เครื่องมือเครื่องใชใ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั เครื่องจกัรกล  
เครื่องยนต ์ เครื่องมือส่ือสำรและเครื่องอิเล็กทรอนิกสท์กุชนิด      

ขอ้ 27. ประกอบกิจกำรผลิต ซือ้ ขำย จ ำหน่ำย ซึ่งผลิตภณัฑด์งัต่อไปนี ้
 ก. เครื่องส ำอำง อนัรวมหมำยถึงส่ิงส ำหรบัท ำควำมสะอำด และบ ำรุงตกแต่งรำ่งกำย เช่น ผิว ผม ปำก และฟัน 
 ข. ผลิตภณัฑส์ำรซกัลำ้ง และสำรบ ำรุงส ำหรบัเสือ้ผำ้ เครือ่งแต่งกำย เครื่องใชใ้นครวัเรือน เครื่องสขุภณัฑ ์และ

เครื่องใชท้ี่จ  ำเป็นในชีวิตประจ ำวนั 
 ค. ผลิตภณัฑอ์นำมยัที่ใชก้บัร่ำงกำยมนษุย ์ใชใ้นครวัเรือน ใชใ้นอตุสำหกรรม ใชใ้นโรงแรม ใชใ้นโรงพยำบำล 

และใชใ้นสถำนบ ำบัดและสถำนพักฟ้ืนทุกประเภท เช่น กระดำษช ำระ กระดำษเช็ดหนำ้ ผำ้อนำมัย ส ำลี 
ผำ้ออ้ม น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ และอปุกรณท์ ำควำมสะอำดทกุชนิด 

ขอ้ 28. ประกอบกิจกำรเป็นผูผ้ลิต ซือ้ ขำย จ ำหน่ำย ซึ่งผลิตภัณฑ ์ยำรกัษำโรค เภสชัภัณฑ ์เคมีภณัฑ ์เครื่องมือแพทย ์
เครื่องมือเครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์ปุ๋ ย ยำปรำบศตัรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสตัวท์ุกชนิด อุปกรณใ์นกำรรกัษำพยำบำล อุปกรณท์ ำ
ควำมสะอำดทกุชนิด 

ขอ้ 29. ด ำเนินกิจกรรมเก่ียวกับกำรเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น กำรท ำนำ ท ำสวน ท ำไร ่เลีย้งสตัว ์เลีย้งสตัวน์ ำ้ กำรป่ำไม ้
กำรประมง กำรปศสุตัว ์กำรปลกูพืชผล ท ำสวนผลไม ้และวตัถพุลอยไดต้่ำงๆ เก่ียวกบักำรเกษตรกรรม รวมทัง้กำรตัง้โรงงำนเพื่อ
ผลิตสินคำ้จำกผลิตผลทำงกำรเกษตร ตลอดจนกำรส่งผลผลิตและผลพลอยไดจ้ ำหน่ำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

ทั้งนีข้อให้ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นมอบอ ำนำจใหบุ้คคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยในกำรจดทะเบียนเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงคข์องบริษัท ที่ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์มีอ ำนำจแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้ควำมหรือถอ้ยค ำของวตัถปุระสงคบ์รษิัทท่ีขอแกไ้ข ตำมดลุยพินิจของนำยทะเบียนบรษิัทมหำชนไดด้ว้ย 
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงคข์องบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ มีควำมชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและ
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนในปัจจบุนั และรองรบักำรประกอบธุรกิจในอนำคตของบรษิัท 

 

กำรลงมติ : วำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำม
ในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

9. พิจำรณำเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ำม)ี 

ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  บริษัทจึงขอจ ำกัดจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม ดัง
รำยละเอียดที่แจ้งไวใ้นมำตรกำรและแนวปฏิบัติในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563  ขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้เขำ้รว่ม
ประชุมตำม วนั เวลำ และสถำนที่ดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยท่ำนผูถื้อหุน้สำมำรถลงทะเบียนเขำ้รว่มประชุม ณ สถำนท่ีประชุม ตัง้แต่
เวลำ 9.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค าถามล่วงหน้า หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  สามารถส่งค าถามได้ที ่  Email : 

supachoke@thanulux.com  หรือ  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายศุภโชค  สิริจันทรดิลก (เลขานุการบริษัท) 
ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏดำ้นล่ำง หรือ ส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-294-5101 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยระบุชื่อ   

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี ้เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผูร้วบรวมค ำถำมส่งให้
กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อตอบค ำถำมในวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 อนึ่ง เพื่อควำมสะดวก หำกท่ำนผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียด และลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบ
มำพร้อมกันนี ้  ( ส่ิ งที่ ส่ งมำด้วยล ำดับที่  9) หรือสำมำรถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จำกเว็บไซต์ของบริษั ท  
www.thanulux.com ซึ่งมีใหเ้ลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และ
แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำก และดูแลหุน้ สำมำรถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะไดท้ั้ง 3 แบบ 
แบบใดแบบหน่ึง ส ำหรบัผูถื้อหุน้นอกจำกนัน้จะใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนัน้ และ
หำกท่ำนประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมกำรอิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ สำมำรถดูขอ้มูลได ้ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 
ล ำดบัท่ี 5 

 

 บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมำยงับรษิัทล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุ เพื่อควำม
สะดวกรวดเรว็ในกำรตรวจสอบหลกัฐำนเป็นกำรล่วงหนำ้ โดยจ่ำหนำ้ซองถึง 

 

นำยศภุโชค  สิรจินัทรดิลก  (เลขำนกุำรบรษิัท)  
บรษิัท ธนลูกัษณ ์จ ำกดั (มหำชน)  
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
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บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้ เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ท่ำนผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ำร่วมประชุม โปรดน ำ แบบแจ้งการประชุม ที่มีบำรโ์ค้ดมำในวันประชุม และลงนำมเพื่อสิทธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม 

 
  

 โดยค ำสั่งคณะกรรมกำรบรษิัท 

   
                                                                                                       ..................................................... 
 ( นำยศภุโชค สิรจินัทรดิลก ) 
                                                                                                          เลขำนกุำรบรษิัท  


