บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน)
ที่ ทห.006/2561

วันที่ 3 เมษำยน 2561
หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44

เรียน ท่ำนผู้ถือหุน้
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560
2. รำยงำนประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรำยงำนประจำปีของคณะกรรมกำรบริษัท
งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
4. นิยำม “กรรมกำรอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสำร และหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัตใิ นกำรประชุม
8. ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
10. แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปีแบบรูปเล่ม
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมำในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันอังคำรที่
24 เมษำยน 2561 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ในกำรประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวำคม 2560 นั้น ปรำกฏว่ำไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ดังนั้น
บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันอังคำรที่ 25 เมษำยน 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ได้มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว และส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.thanulux.com ) ภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และส่งให้
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็ น ว่ ำ รำยงำนกำรประชุ ม ดั ง กล่ ำ วได้ บั น ทึ ก ขึ้ น โดยถู ก ต้ อ ง สมควรเสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ รั บ รองรำยงำนกำรประชุ ม ดั ง กล่ ำ ว
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี
2560 ได้ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2560 ที่ได้ส่งมำพร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแล้ว ได้จัดทำขึ้นตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วยลำดับที่ 2
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทรำบ
: วำระนี้เป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถอื หุ้น

กำรลงมติ

3. พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยสรุปสำระสำคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งบการเงิน

สินทรัพย์รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,373.13

4,349.55

614.16

591.70

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

3,758.97

3,757.85

รายได้รวม

2,002.72

1,913.63

152.11

155.50

1.27

1.30

หนี้สนิ รวม

กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของรำยงำนประจำปี 2560 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้
เป็นทุนสำรองอย่ำงน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ จนกว่ำทุนสำรองนั้นจะมี
จำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
จำนวน 12 ล้ำนบำท
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท (ร้อยละ 20 ของมูลค่ำที่ตรำไว้) โดย
พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน
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เฉพำะกิจกำร 155.50 ล้ำนบำท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,238.23 ล้ำนบำท ทำให้มีกำไรสะสมที่จะนำมำจัดสรรทั้งสิ้น
2,393.73 ล้ำนบำท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรร
กำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล ดังนี้
1. ทุนสำรองตำมกฎหมำย ได้จัดสรรไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ บริษัทฯ เสนอตั้งสำรองทั่วไป เป็น
จำนวนเงิน 7.80 ล้ำนบำท เพื่อควำมมั่นคงของบริษัทฯ
2. ให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำน ปี 2560 และกำไรสะสม ในอัตรำ 0.70 บำทต่อหุ้น จำนวน 120
ล้ำนหุ้น เป็นเงิน 84.00 ล้ำนบำท โดยแบ่งจ่ำยจำกกำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
2.1 จ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โครงกำรกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554
ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท สำหรับจำนวน 120 ล้ำนหุ้น เป็นเงิน 12.00 ล้ำนบำท
2.2 จ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โครงกำรลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ใน
อัตรำหุ้นละ 0.60 บำท สำหรับจำนวน 120 ล้ำนหุ้น เป็นเงิน 72.00 ล้ำนบำท
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำจะไม่ได้รับเครดิตภำษีเงินปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร
ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่ำว จะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปัน
ผล ในวันที่ 7 พฤษภำคม 2561 และกำหนดจ่ำยในวันที่ 22 พฤษภำคม 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ
(ล้านบาท)
2. จานวนหุน้
(ล้านหุน้ )

ปี 2560
155.50
120.00

ปี 2559
193.47
120.00

ปี 2558
190.05
120.00

3. เงินปันผล
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
5. อัตราเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

0.70
84.00
54.02

0.85
102.00
52.72

0.75
90.00
47.36

(บาท/หุ้น)
(ล้านบาท)
(%)

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง
ของบริษัท
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. พิ จ ำรณำเลื อ กตั้ ง กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ต้ อ งออกตำมวำระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 “ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กำหนด
ให้กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งแล้ว อำจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 นี้ มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน คือ
1. นำงวำรินทร์
ลีลำนุวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธรรมรัตน์ โชควัฒนำ
กรรมกำร
3. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
กรรมกำรอิสระ
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คณะกรรมกำรสรรหำได้สรรหำบุคคลแทนกรรมกำรบริษัทที่ว่ำงลงเป็นรำยบุคคล โดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติ อำยุ
เพศ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 3 ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ดังนี้
1. นำงวำรินทร์
ลีลำนุวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธรรมรัตน์ โชควัฒนำ
กรรมกำร
3. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
กรรมกำรอิสระ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรบริษัทที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ได้หำรือกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง เห็นชอบเป็นรำยบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่ำนตำมรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอให้ เป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติของผู้ที่
ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นผู้มีพื้นฐำนควำม
เชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบริษัท สำมำรถออกควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิ สระ รวมทั้งได้
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทเดิม พบว่ำกรรมกำรบริษัททั้ง 3 ท่ำน ได้ปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัทได้เป็นอย่ำงดี และท่ำนที่เป็นกรรมกำรชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้ำที่ฐำนะกรรมกำรชุดย่อยเป็นอย่ำงดีเช่นกัน ได้
ใช้ประสบกำรณ์เสนอแนะแนวนโยบำยแก่บริษัทฯ ทำให้งำนของบริษัทฯ ประสบควำม สำเร็จด้วยดีตลอดมำ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะ กรรมกำรกำกับตลำดทุน ทั้งนี้ประวัติของของ
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีรำยละเอียดเพื่อกำรพิจำรณำตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ลำดับที่ 3 และ
นิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ลำดับที่ 4
เนื่อ งจำก รศ.นเรศร์ เกษะประกร ซึ่ง เป็น กรรมกำรอิส ระที่ดำรงตำแหน่ง นำนกว่ำ 9 ปี ยัง คงมีคุณ สมบัติ
ครบถ้ว นตำมข้อ กำหนดคุณ สมบัติก รรมกำรอิสระของบริษั ท ฯ เป็น ผู้มีค วำมรู้ค วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ใ นด้ำ นที่
บริษัทฯ ต้องกำร และยังสำมำรถปฏิบัติห น้ำ ที่ใ นฐำนะกรรมกำรอิสระได้เ ป็น อย่ำ งดี คณะกรรมกำรบริษัท จึง เห็น สมควร
เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้ง รศ.นเรศร์ เกษะประกร เป็นกรรมกำรอิสระต่อไป
จึงเห็นสมควรเสนอต่ อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมกำรบริษัทที่ออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนข้ำงต้น
เป็นกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ำมมิให้บริษัทฯ จ่ำยเงิน หรือทรัพย์สินอื่น
ใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐำนะที่เป็น
กรรมกำรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ”
ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้ำนบำท
และบริษัทฯ ได้จ่ำยไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5.852 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเป็นค่ ำเบี้ยประชุม 1.252 ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนประจำปี
4.60 ล้ำนบำท
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บริษัทฯ ได้มีกำรรำยงำนสรุปจำนวนเงินที่จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไว้ในรำยงำนประจำปี หัวข้อ โครงสร้ำงกำร
จัดกำร หัวข้อย่อย ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
สำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน
ปีละ 10 ล้ำนบำท เท่ำเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษั ทฯ
โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังนี้
ปี 2561

ปี 2560

(บาท/คน/ครั้ง)

(บาท/คน/ครั้ง)

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ ประชุม

ค่าตอบแทนประจาปี (เงินบาเหน็จ)

จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

รายเดือน

ค่าเบีย้ ประชุม

รายไตรมาส

ค่าเบีย้ ประชุม

- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน

10,000
8,000
60,000
30,000
10,000
8,000
10,000
8,000
6,000
5,000
10,000

10,000
8,000
60,000
30,000
10,000
8,000
10,000
8,000
6,000
5,000
10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

ค่าเบีย้ ประชุม

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ

ค่าเบีย้ ประชุม

ธรรมาภิบาล

ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม

1. ค่ำเบี้ยประชุม จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
สำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบ แล้วนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ
2. ค่ำบำเหน็จกรรมกำรประจำปี จ่ำยให้กรรมกำรบริษัททุกคน โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็น
ผู้พิจำรณำจัดสรร และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
3. สิทธิประโยชน์อนื่ - ไม่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่จ่ำยต้องไม่
เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2561 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้ำน
บำท เท่ำเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริษัทได้รับในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
7. พิจำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 “ผูส้ อบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมกำร
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้ำที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเลือกตัง้ ทุกปี ผู้สอบบัญชี
ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้” ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 คือ
1. นำยอนุ สรณ์ เกี ย รติ กั ง วำฬไกล ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที่ 2109 และ/หรื อ
2. นำงขวั ญ ใจ เกี ย รติ กั ง วำฬไกล ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที่ 5875
แห่ ง บริ ษั ท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิ เ อทส์ จำกั ด โดยกำหนดจำนวนเงิ น ค่ ำ สอบบั ญ ชี ทั้ ง สิ้ น 949,000 บำท
สำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที่ 2019 และ/หรือ นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับบริษัทฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตของบริษัทฯ อีกวำระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนำจตรวจสอบ และลงนำมรับรองงบกำรเงินของ
บริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้
(บาท)
(หน่วย : บาท)
ปี 2561
(ปีที่เสนอขอ)
415,800
580,700
996,500

ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส 1, 2 และ 3
2. ค่าตรวจสอบบัญชี ประจางวดวันที่ 31 ธันวาคม
รวมค่าสอบบัญชี

ปี 2560
396,000
553,000
949,000

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกและเสนอ โดยเห็น
สมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ อีกวำระหนึ่ง ดังนี้
1. นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109
(เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2557 - 2560) และ/หรือ
2. นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875
(เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ตัง้ แต่ปี 2553 - 2556)
โดยกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 996,500 บำท ซึ่งได้พิจำรณำจำก
ควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน กำรมีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับบริษัทฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำร
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กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ ยังได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับปริมำณงำน และอัตรำค่ำสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ำมีค่ำสอบบัญชีที่เหมำะสม
อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งค่ำบริกำรอื่น และค่ำสอบบัญชีของบริษัท ย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงำนสอบบัญชี
เดียวกับบริษัทฯ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ปี 2561

รายการ

ปี 2560

(ปีทเี่ สนอขอ)

ค่าบริการอื่น
1. การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน
รวมค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ย่อย 2 แห่ง
1. ค่าสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส 1, 2 และ 3
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจางวดวันที่ 31 ธันวาคม
รวมค่าสอบบัญชี

60,000

60,000

60,000

60,000

202,500
181,500

196,500
172,500

384,000

369,000

กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
มำตรำ 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย
เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
ข้อบังคับเดิม
ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้อ งจัด ให้ม ีก ำรประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น กำร
ประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำกำร
ประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
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ข้อบังคับใหม่
ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม ผู้ถือหุ้นเป็น
กำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำ
กำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น กำรประชุ ม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อบังคับเดิม
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5)
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้ งหมด หรือผู้ถือหุ้ นไม่น้ อยกว่ ำ
ยี่สิบ ห้ำ (25) คน ซึ่งมี หุ้นนั บรวมกั นได้ ไม่น้ อยกว่ำหนึ่งในสิ บ
(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใด
ก็ ได้ แต่ ต้ อ งระบุ เหตุ ผลในกำรที่ ข อให้ เรี ยกประชุ มไว้ ให้ ชั ดเจนใน
หนังสื อดังกล่ำวด้ วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมกำรต้อ งจัดให้มีกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้
ถือหุ้น

ข้อบังคับใหม่
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละสิ บ (10) ของจ ำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ ำ ยได้
ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือ
หุ้นภำยในสี่สิบห้ำ (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือ
หุ้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรไม่ จั ด ให้ มี ก ำรประชุม ภำยใน
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั้น จะ
เรี ย กประชุ ม เองก็ ไ ด้ ภ ำยในสี่ สิ บ ห้ ำ (45) วั น นั บ แต่ วั น ครบ
กำหนดระยะเวลำตำมวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำร
ประชุมผู้ถือ หุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้อ ง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุม
และอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น กำรเรียก
ประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคห้ำครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้
ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตำมวรรคห้ำต้องร่วมกัน
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กิ ด จำกกำรจั ด ให้ มี ก ำร
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติ กำรแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ. 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำม
ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9. พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ ำ นผู้ ถื อ หุ้ น เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ตำม วั น เวลำ และสถำนที่ ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น โดยท่ ำ นผู้ ถื อหุ้ น สำมำรถ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ณ สถำนที่ประชุม ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจการ จึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้า หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น สำมำรถส่งคำถำมได้ท่ี E-Mail : supachoke@thanulux.com หรือ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง
นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก (เลขำนุกำรบริษัท) ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏด้ำนล่ำง หรือ ส่งมำยังโทรสำรหมำยเลข 02-294-5101
ภำยในวันที่ 17 เมษำยน 2561 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร และ E-Mail ที่สำมำรถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้
เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถำมส่งให้กรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อตอบคำถำมในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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อนึ่ง เพื่อควำมสะดวก หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้ำ ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรำยละเอียด และลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบ
มำพร้ อ มกั น นี้ (สิ่ ง ที่ ส่ ง มำด้ ว ยล ำดั บ ที่ 9) หรื อ สำมำรถ Download หนั ง สื อ มอบฉั น ทะได้ จ ำกเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.thanulux.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำก และดูแลหุ้น สำมำรถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ
แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจำกนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้น และ
หำกท่ำนประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระที่บริษัท ฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น สำมำรถดูข้อมูลได้
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ลำดับที่ 5
บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัท ฯ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วันทำกำรก่อนวันประชุม เพื่อ
ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบหลักฐำนเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยจ่ำหน้ำซองถึง
นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก (เลขำนุกำรบริษัท)
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน)
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
บริษัทฯ จะดำเนินกำรลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ท่ำนผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ำร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 12 มำในวันประชุม และ
ลงนำมเพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม
โดยคำสั่งคณะกรรมกำรบริษัท

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