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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ที่ ทห.007/2562  วันที ่22 มีนำคม 2562 
 

หนังสือบอกกล่ำวนดัประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45  
 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุน้  
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันท่ี 24 เมษำยน 2561 

2. รำยงำนประจ ำปี  2561 ในรูปแบบรหัสคิวอำร์  (QR Code) ประกอบด้วยรำยงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบริษัทงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งปรำกฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม  

3. ประวัติของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 
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 
12. กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี  

 หนังสือเชิญประชมุ (เอกสำรแนบ) 

ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ในวันอังคำรที่ 
23 เมษำยน 2562 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 2561 นั้น ปรำกฏว่ำไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ ดังต่อไปนี ้

1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวนัอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561 

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

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว  
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กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปทีี่ผ่ำนมำ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 
2561 ได้ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 ที่ได้ส่งมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอำร์ (QR 
Code) แล้ว ได้จัดท ำขึ้นตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 2 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทรำบ 

กำรลงมติ  : วำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้น 

3. พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : งบกำรเงินส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้จัดท ำขึ้นโดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม 4,327.88                     4,308.61                           

หนีส้ินรวม 569.75                        544.21                              

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 3,758.13                     3,764.40                           

รายได้รวม 1,971.83                     1,868.11                           

ก าไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ปน็ของบริษทัใหญ่) 195.52                        202.12                              

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.63                            1.68                                  
 

 โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำป ี2561 ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดับที่ 2 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

4. พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปีไว้
เป็นทุนส ำรองอย่ำงน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ จนกว่ำทุนส ำรองนั้นจะมี
จ ำนวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”   
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  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ำรองครบหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 
จ ำนวน 12 ล้ำนบำท 

  บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่สม่ ำเสมอ ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท (ร้อยละ 20 ของมูลค่ำที่ตรำไว้) โดย
พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และกำรคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ ในปี 2561 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 202.12 ล้ำนบำท ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,301.93 ล้ำนบำท หักเงินปันผลระหว่ำงกำล ในอัตรำหุ้นละ 0.35 
บำท เป็นเงิน 42 ล้ำนบำท ท ำให้มีก ำไรสะสมที่จะน ำมำจัดสรรทั้งสิ้น 2,462.05 ล้ำนบำท  
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรร
ก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล ดังนี้  

1. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ได้จัดสรรไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งส ำรองเพิ่มในปีนี้  บริษัทฯ เสนอตั้งส ำรองทั่วไป เป็น
จ ำนวนเงิน 10.10 ล้ำนบำท เพื่อควำมมั่นคงของบริษัท  

2. ให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมของบริษัท ในอัตรำ 
0.75 บำทต่อหุ้น จ ำนวน 120 ล้ำนหุ้น เป็นเงิน 90 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 
เดือนแรกของปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 42 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2561 
ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ำย ในอัตรำหุ้นละ 0.40 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 48 ล้ำนบำท และก ำหนดจ่ำยเงิน
ปันผลในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 โดยแบ่งจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำร ดังนี้ 

 1.1 จ่ำยจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรำหุ้นละ 0.38 บำท เป็นเงิน 45.60 ล้ำนบำท    
           (ผู้ถือหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำไม่ได้รับเครดิตภำษีเงินปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร) 
 1.2 จ่ำยจำกกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรำหุ้นละ 0.02 บำท เป็นเงิน 2.40 ล้ำนบำท  
 

โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงิน
ปันผลในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำกผู้
ถือหุ้นในประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปนัผล ป ี2561 ป ี2560 ป ี2559

1.  ก าไรสุทธิ                                           (ล้านบาท) 202.12 155.50 193.47

2.  จ านวนหุน้                                           (ล้านหุน้) 120.00 120.00 120.00

3.  เงินปันผล                                           (บาท/หุ้น) 0.75 0.70 0.85

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน                (ล้านบาท) 90.00 84.00 102.00

5.  อัตราเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธิ                          (%) 44.53 54.02 52.72  
กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษัท 

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ  
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ก ำหนด 
ให้กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว อำจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 นี้ มีกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน คือ 
  1. นำยสุพจน ์ ภควรวุฒ ิ กรรมกำร 
  2. นำงสำวมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน ์ กรรมกำร 
  3. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมกำรอิสระ 
  คณะกรรมกำรสรรหำได้สรรหำบุคคลแทนกรรมกำรบริษัทท่ีว่ำงลงเป็นรำยบุคคล โดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติ อำยุ 
เพศ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 3 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ดังนี ้
  1. นำยสุพจน ์ ภควรวุฒ ิ กรรมกำร 
  2. นำงสำวมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน ์ กรรมกำร 
  3. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมกำรอิสระ 
 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรบริษัทที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ได้หำรือกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง เห็นชอบเป็นรำยบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่ำน ตำมรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอให้เป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติของผู้ที่
ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็นกรรมกำรอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นผู้มีพื้นฐำนควำม
เชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบริษัท สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเดิม พบว่ำกรรมกำรบริษัททั้ง 3 
ท่ำน ได้ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้เป็นอย่ำงดีและท่ำนที่เป็นกรรมกำรชุดย่อยด้วย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำรชุดย่อยเป็นอย่ำงดเีชน่กัน ได้ใช้ประสบกำรณ์เสนอแนะแนวนโยบำยแก่บริษัทฯ ท ำให้งำนของบริษัทประสบควำมส ำเร็จ
ด้วยดีตลอดมำ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน ทั้งนี้ประวัติของของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีรำยละเอียดเพื่อกำร
พิจำรณำตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 3 และนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 4 
  

 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทที่ออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนข้ำงต้น 
เป็นกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง  

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
ให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่ นโดยปกติวิสัยในฐำนะที่เป็น
กรรมกำรของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำรท่ีกรรมกำรได้รับในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท”  
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  ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้ำนบำท 
และบริษัทฯ ได้จ่ำยไปเป็นเงินทั้งส้ิน 5.442 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุม 1.342 ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนประจ ำปี 
4.10 ล้ำนบำท  
  บริษัทฯ ได้มีกำรรำยงำนสรุปจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี หัวข้อ โครงสร้ำงกำรจัดกำร หัวข้อย่อย ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
  ส ำหรับปี 2562 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ในวงเงินรวมไมเ่กิน
ปีละ 10 ล้ำนบำท เท่ำเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัท 
โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังนี้  
 

ปี 2562 ปี 2561

(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

 คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

 พิจารณาค่าตอบแทน  - กรรมการ 8,000 8,000

 คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 6,000 6,000

 บริหารความเส่ียง  - กรรมการ 5,000 5,000

 คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

 ธรรมาภิบาล  - กรรมการ 8,000 8,000

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ

ค่าตอบแทนประจ าปี (เงินบ าเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

 

1. ค่ำเบี้ยประชุม จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชมุ 
ส ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แล้วน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 
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2. ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปี จ่ำยให้กรรมกำรบริษัททุกคน โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็น
ผู้พิจำรณำจัดสรร และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ  

3. สิทธิประโยชน์อืน่  - ไม่มี - 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่จ่ำยต้องไม่

เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2562 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้ำน
บำท เท่ำเดิม ท้ังนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรท่ีกรรมกำรบริษัทได้รับในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ  

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

7. พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50  “ผู้สอบบัญชีต้องไมเ่ปน็กรรมกำร 
พนักงำน ลูกจำ้ง หรือ ผู้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชมุสำมัญผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งทกุปี ผู้สอบบัญชี
ซึ่งออกไปน้ันจะถูกเลือกกลับเขำ้รับต ำแหน่งอกีก็ได”้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 คือ 

1. นำยอนุสรณ์    เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/หรือ  
2. นำงขวัญใจ    เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ 
3.  นำงสำวนงรำม    เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  4334  
แห่ง  บริษัท เอเอสวี  แอนด์  แอสโซซิเอทส์  จ ำกัด โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีทั้งส้ิน  996,500  บำท 
ส ำหรับปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญำตเลขที่ 2109 และ/หรือ นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ นำยสำธิต เกียรติกัง
วำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9760 และ/หรือ นำยประสิทธิ์พร เกษำมำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9910 แห่ง บริษัท 
เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับบริษัทฯ และส ำนักง ำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทอีกวำระหน่ึง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอ ำนำจตรวจสอบ และลงนำม
รับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 

(บาท)
(หนว่ย : บาท)

ป ี2562 ป ี2561

 (ปท่ีีเสนอขอ)

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส 1, 2 และ 3 415,800 415,800
2. ค่าตรวจสอบบญัชี ประจ างวดวันที ่31 ธันวาคม 580,700 580,700

รวมค่าสอบบญัชี 996,500 996,500

ค่าสอบบญัชี
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกและเสนอ โดยเห็น 
สมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ อีกวำระหนึ่ง ดังนี้ 

 
1. นำยอนุสรณ์ เกียรตกิังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 
 (เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2557 - 2561)  และ/หรือ 
2. นำงขวัญใจ เกียรตกิังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 
 (เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ตัง้แต่ปี 2553 - 2556)  และ/หรือ 
3.   นำยสำธิต  เกียรตกิังวำฬไกล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9760 
      (ยงัไม่เคยลงลำยมือชื่อ)     และ/หรือ 
4.   นำยประสิทธิ์พร เกษำมำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9910 
      (ยังไม่เคยลงลำยมือชื่อ) 
 

โดยก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบัญชี ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 996,500 บำท ซึ่งได้พิจำรณำจำก

ควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน กำรมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับบริษัท และส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ ยังได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับปริมำณงำน และอัตรำค่ำสอบ

บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ำมีค่ำสอบบัญชีที่เหมำะสม  

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งค่ำบริกำรอื่น และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชี

เดียวกับบริษัท ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรลงมติ  : วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(หนว่ย : บาท)

ป ี2562 ป ี2561

 (ปทีีเ่สนอขอ)

ค่าบริการอ่ืน

1. การตรวจสอบการปฏบิตัิตามเง่ือนไขของ

      บตัรส่งเสริมการลงทนุ 60,000 65,000

รวมค่าบริการอ่ืน 60,000 65,000

ค่าสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2 แห่ง

1. ค่าสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1, 2 และ 3 213,000 213,000

2. ค่าตรวจสอบบญัชีประจ างวดวันที ่31 ธันวาคม 171,000 171,000

 รวมค่าสอบบญัชี 384,000 384,000

รายการ
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8. พิจำรณำเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ำม)ี 
 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ณ สถำนท่ีประชุม ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น  สำมำรถส่งค ำถำมได้ที่ Email : supachoke@thanulux.com หรือ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง 
นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก (เลขำนุกำรบริษัท) ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏด้ำนล่ำง หรือ ส่งมำยังโทรสำรหมำยเลข 02-294-5101 
ภำยในวันที่ 17 เมษำยน 2562 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร และ Email ที่สำมำรถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ 
เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมค ำถำมส่งให้กรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อตอบค ำถำมในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 อนึ่ง เพื่อควำมสะดวก หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรำยละเอียด และลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบ
มำพร้อมกันนี้  ( ส่ิงที่ ส่งมำด้วยล ำดับที่  9) หรือสำมำรถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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 สำมำรถดูข้อมูลได้ ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 
ล ำดับที ่5 
 บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 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 ำหนังสือเชิญประชุมที่มีบำร์โค้ดมำในวันประชุม และลงนำมเพื่อสิทธิใน
กำรเข้ำร่วมประชุม 

  
 

 โดยค ำส่ังคณะกรรมกำรบรษิัท 

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




