
ที่  ทห. 002/2562 
 

                                                           วนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์ 2562 
 

เร่ือง  การจ่ายเงินปันผล / ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และวนัเผยแพร่บอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
         ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัองัคารที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้
พิจารณา และมีมติในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

 1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 45 เพื่อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 (วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2561) ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท จ านวน 120 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 90 
ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสมของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 44.53 ของก าไรสทุธิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจ านวนเงิน 42 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 7 
กนัยายน 2561 ดงันัน้ คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงิน 48 ล้านบาท  และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 โดยแบง่จ่ายจากก าไรของกิจการ ดงันี ้

 1.1 จ่ายจากกิจการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นเงิน 45.60 ล้านบาท    
           (ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาไมไ่ด้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แหง่ประมวลรัษฎากร) 
 1.2 จ่ายจากกิจการท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงิน 2.40 ล้านบาท  
 

 2. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 45 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร      

 

3. ก าหนดระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 45 ดงันี ้
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 44 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561  
วาระท่ี 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
วาระท่ี 5   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ   

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 45 มจี านวน 3 คน คือ 
1. นายสพุจน์  ภควรวฒุิ   กรรมการ 
2. นางสาวมารินทร์   ลลีานวุฒัน์ กรรมการ  
3. รศ.ดร.นิพนธ์    พวัพงศกร   กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ และให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 
 
 



วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

4. ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 45 ในวนัพุธที่ 13 
มีนาคม 2562  

 

5. ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 
 

6. รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 1 - 30 
ธนัวาคม 2561 นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ  จะท าการเผยแพร่หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 45 พร้อมเอกสารสิง่ที่สง่มาด้วย
ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ในหวัข้อ Investor Relations ซึง่สามารถเข้า
ดไูด้ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2562 ส าหรับหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่สง่มาด้วยฉบบัจริง 
จะน าสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัพธุที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

.......................................... 
         (นางสาวดษุฎี     สนุทรธ ารง) 

                               ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 


