บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน)
ที่ ทห.004/2565

วันที่ 28 มีนำคม 2565
หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

เรียน ท่ำนผู้ถือหุน้
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2564
2. รำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วย รำยงำนประจำปีของคณะกรรมกำรบริษัท
งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (ในรูปแบบรหัสคิวอำร์
QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
4. นิยำม “กรรมกำรอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสำร และหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัตใิ นกำรประชุม
8. ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
10. คำชี้แจงกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
11. แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
12. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปีแบบรูปเล่ม
ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ในวันอังคำรที่
26 เมษำยน 2565 เวลำ 11.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่
เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120 ในกำรประชุมครั้งนี้ บริษัท ฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระ
กำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวำคม 2564 ปรำกฏ
ว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ ดังต่อไปนี้
1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ได้ มี กำรจั ดท ำรำยงำนกำรประชุ มดั งกล่ ำว และส่ งให้ ตลำดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ( www.thanulux.com ) ภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ
ส่งให้กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 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
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กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี
2564 ได้ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมำพร้อมกับ แบบแจ้งการประชุม (ในรูปแบบรหัส
คิวอำร์ QR Code) แล้ว ได้จัดทำขึ้นตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทรำบ
: วำระนี้เป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้น

กำรลงมติ

3. พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยสรุปสำระสำคัญ ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

รำยกำร
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รำยได้จำกกำรขำยสุทธิ
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
กำไรต่อหุ้น (บำท)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
4,493.79
4,541.70
515.65
516.42
3,978.14
4,025.28
1,332.66
1,332.57
62.64
60.99
0.52
0.51

โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินของรำยงำนประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปีไว้
เป็นทุนสารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสารองนั้นจะมี
จานวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ จัดสรรทุนสำรองครบหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว
จำนวน 12 ล้ำนบำท
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บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท (ร้อยละ 20 ของมูลค่ำที่ตรำไว้) โดย
พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 60.99 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน 63.72 ล้ำนบำท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,505.76
ล้ำนบำท ทำให้มีกำไรสะสมที่จะนำมำจัดสรรทั้งสิ้น 2,630.44 ล้ำนบำท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรร
กำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล ดังนี้
1. ทุนสำรองตำมกฎหมำย ได้จัดสรรไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ บริษัทฯ เสนอตั้งสำรองทั่วไป เป็น
จำนวนเงิน 3.00 ล้ำนบำท เพื่อควำมมั่นคงของบริษัท
2. ให้จ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรดำเนินงำน ปี 2564 โดยจ่ำยจำกกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ในอัตรำ
0.50 บำทต่อหุ้น จำนวน 120 ล้ำนหุ้น เป็นเงิน 60.00 ล้ำนบำท โดยรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลแบ่งจ่ำย
จำกกำไรของกิจกำร ดังนี้
2.1 จ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติ บุคคล (BOI) ในอัตรำหุ้นละ 0.42 บำท เป็นเงิน 50.40
ล้ำนบำท (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ได้รับเครดิตภำษีเงินปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎำกร)
2.2 จ่ำยจำกกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท เป็นเงิน 9.60 ล้ำนบำท
ทั้งนีเ้ งินปันผลดังกล่ำวจะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 6 พฤษภำคม 2565 และกำหนดจ่ำยในวันที่ 25 พฤษภำคม 2565
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

1. กำไรสุทธิ

(ล้ำนบำท)

60.99

7.97

134.66

2. จำนวนหุ้น

(ล้ำนหุ้น)

120.00

120.00

120.00

(บำท/หุ้น)
(ล้ำนบำท)
(%)

0.50
60.00
98.37

0.07
8.40
105.40

0.55
66.00
49.01

3. เงินปันผล
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น
5. อัตรำเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. พิ จ ำรณำเลื อ กตั้ ง กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ต้ อ งออกตำมวำระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตำมที่บ ริษั ท ฯ ได้ เปิด โอกำสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอชื่อ บุ คคลเพื่ อรับ กำรพิจ ำรณำ
เลือกตั้ งเป็น กรรมกำรบริษัท ในกำรประชุม สำมั ญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ปรำกฏว่ำไม่ มีผู้ถื อหุ้นเสนอชื่อบุ คคลเพื่ อรับ กำร
พิจำรณำ ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุ กครั้งกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็น
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”
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ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 นี้ กรรมกำรมีจำนวน 9 ท่ำน กรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจำนวน 3 ท่ำน คือ
1. นำงสำวมำรินทร์
ลีลำนุวัฒน์
กรรมกำร
2. นำยสุชำติ
ลำยลักษณ์ศิริ กรรมกำร
3. รศ.ดร.นิพนธ์
พัวพงศกร
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรสรรหำ คณะกรรมกำรสรรหำได้ สรรหำบุ ค คลแทนกรรมกำรบริษั ท ที่ ว่ ำงลงเป็ น รำยบุ ค คล โดยพิ จ ำรณำถึ ง
คุณสมบัติ อำยุ เพศ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญเปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอ
กรรมกำรที่ออกตำมวำระ 3 ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ดังนี้
1. นำงสำวมำรินทร์
2. นำยสุชำติ
3. รศ.ดร.นิพนธ์

ลีลำนุวัฒน์
ลำยลักษณ์ศิริ
พัวพงศกร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรบริษัทที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ได้หำรือกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง เห็นชอบเป็นรำยบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมั ญ ผู้ถือหุ้ น
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่ำน ตำมรำยชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอให้เป็นกรรมกำรบริษัท ซึ่งได้ พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติของ
ผู้ที่ ได้รับกำรเสนอชื่อให้เป็ นกรรมกำรแล้ว เห็นว่ำเป็นบุ คคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็ นผู้มีพื้ นฐำนควำมเชี่ยวชำญจำก
หลำกหลำยวิชำชีพ เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบริษัท สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท อยู่เดิม พบว่ำกรรมกำรบริษัททั้ง 3 ท่ำน ได้มี
กำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้เป็นอย่ำงดี ได้ใช้ประสบกำรณ์เสนอแนะแนวนโยบำยแก่บริษัทฯ ทำให้งำนของบริษัท
ประสบควำมสำเร็จด้วยดีตลอดมำ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรท่ำนอื่น ๆ ทั้งนี้ประวัติ
ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีรำยละเอียดเพื่อกำรพิจำรณำ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ลำดับที่ 3
และนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ลำดับที่ 4
สำหรับนำงสำวมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ กรรมกำรบริษัทที่ดำรงตำแหน่งมำแล้วเป็นเวลำ 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลำที่จะ
ดำรงตำแหน่งจนครบวำระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 12 ปีต่อเนื่องกัน
สำหรับนำยสุชำติ ลำยลักษณ์ศิริ กรรมกำรบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง มำแล้วเป็นเวลำ 1 ปี เมื่อรวมระยะเวลำที่จะ
ดำรงตำแหน่งจนครบวำระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 4 ปีต่อเนื่องกัน
สำหรับ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมกำรบริษัทที่ดำรงตำแหน่งมำแล้วเป็นเวลำ 6 ปี เมื่อรวมระยะเวลำที่จะ
ดำรงตำแหน่งจนครบวำระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจำนวน 9 ปีต่อเนื่องกัน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่ำนข้ำงต้น เป็นกรรมกำรบริษัท
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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6. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสั ยในฐานะที่เป็น
กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บำท
ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ำยไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4,131,000 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุม 1,511,000 บำท และค่ำตอบแทน
ประจำปี 2,620,000 บำท
บริษัทฯ ได้มีกำรรำยงำนสรุปจำนวนเงินที่จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ไว้ในรำยงำน
ประจำปี หัวข้อ โครงสร้างและการดาเนินงาน หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สำหรับปี 2565 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ในวงเงินรวมไม่เกิน
ปีละ 10,000,000 บำท เท่ำเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะพนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
บริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท วงเงิน ค่ำตอบแทนที่
ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังนี้
ปี 2565

ปี 2564

(บาท/คน/ครั้ง)

(บาท/คน/ครั้ง)

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ ประชุม

ค่าตอบแทนประจาปี (เงินบาเหน็จ)

จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

ค่าเบีย้ ประชุม

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

- ประธาน

60,000

60,000

- กรรมการ

30,000

30,000

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายเดือน
รายไตรมาส
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณา

ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

ค่าเบีย้ ประชุม

ความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ค่าเบีย้ ประชุม
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1. ค่ำเบี้ยประชุม จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
สำหรับ ค่ ำ เบี้ ย ประชุ ม กรรมกำรชุ ด ย่ อยอื่ นที่ ค ณะกรรมกำรบริษั ท แต่งตั้ งขึ้ น นั้น ให้ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็ นผู้ กำหนด โดยพิ จำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับ ภำระหน้ำที่ค วำมรับ ผิด ชอบ แล้วนำเสน อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ
2. ค่ำบำเหน็จกรรมกำรประจำปี จ่ำยให้กรรมกำรบริษัททุกคน โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็น
ผู้พิจำรณำจัดสรร และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ
3. สิทธิประโยชน์อนื่ - ไม่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่จ่ำยต้องไม่
เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2565 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้ำน
บำท เท่ำเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริษัทได้รับในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ
กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
7. พิจำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผูส้ อบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชี
ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้” ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 คือ
1. นำยสำธิ ต
เกี ย รติ กั ง วำฬไกล ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที่ 9760 และ/หรื อ
2. นำยอนุ สรณ์
เกี ย รติ กั ง วำฬไกล ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที่ 2109 และ/หรื อ
3. นำงขวัญใจ
เกี ย รติ กั ง วำฬไกล ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที่ 5875 และ/หรื อ
4. นำยประสิ ท ธิ์ พ ร เกษำมำ
ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที่ 9910
แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,100,000 บำท
สำหรับปี 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำของนำยสำธิต เกียรติ
กังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ ำตเลขที่ 9760 และ/หรือ นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญำตเลขที่ 2109
และ/หรือ นำงขวัญใจ เกี ย รติ กั ง วำฬไกล ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที่ 5875 และ/หรื อ นำยประสิ ท ธิ์ พ ร เกษำมำ ผู้ ส อบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที ่ 9910 แห่ ง บริ ษ ั ท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิ เ อทส์ จ ำกั ด มี ค วำมเห็ น ว่ำ ผู้ สอบบั ญ ชี มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ มีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับบริษัทฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ สอบ
บัญชีรับอนุญำตของบริษัทอีกวำระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนำจตรวจสอบ และลงนำมรับรองงบกำรเงิน
ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

6

(บาท)
(หน่วย : บาท)
ปี 2565
(ปีที่เสนอขอ)
477,000
700,000
1,177,000

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

ปี 2564
450,000
650,000
1,100,000

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกและเสนอ โดยเห็น
สมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2565 ของบริษัทอีกวำระหนึ่ง ดังนี้
1. นำยสำธิต
เกียรติกังวำฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9760
(เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ปี 2562 - 2564)
และ/หรือ
2. นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109
(เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ตัง้ แต่ปี 2557 - 2561) และ/หรือ
3. นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875
(เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ตัง้ แต่ปี 2553 - 2556) และ/หรือ
4. นำยประสิทธิ์พร เกษำมำ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9910
(ยังไม่เคยลงลำยมือชื่อ)
โดยกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,177,000 บำท ซึ่งได้พิจำรณำ
จำกควำมเป็ น อิ สระ ผลกำรปฏิ บั ติ งำน กำรมี ม ำตรฐำนกำรท ำงำนที่ ดี มี คุ ณ สมบั ติ ต ำมข้ อ บั ง คั บ บริษั ท ฯ และสำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่ อย่ำงใด นอกจำกนี้ยังได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับปริมำณงำน
และอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ำค่ำสอบบัญชีมีควำมเหมำะสม
อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งค่ำบริกำรอื่น และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญ ชีสังกัดสำนักงำนสอบบัญ ชี
เดียวกับบริษัท ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ปี 2565
ปี 2564
รายการ
(ปีที่เสนอขอ)
ค่าบริการอื่น
1. การตรวจสอบการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขของ
60,000
60,000
บัตรส่งเสริมการลงทุน
รวมค่าบริการอื่น
60,000
60,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง
1. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง
100,000
100,000
รวมค่าสอบบัญชี
100,000
100,000
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กำรลงมติ
: วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
ขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียน
เข้ำร่วมประชุม ณ สถำนที่ประชุม ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้า หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีคำถำมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถส่ง
คาถามได้ท่ี Email : supachoke@thanulux.com หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายศุภโชค สิริจันทรดิลก
(เลขานุ ก ารบริ ษั ท ) ตำมที ่อ ยู ่ที ่ป รำกฏด้ำ นล่ำ ง หรือ ส่ง มายัง โทรสารหมายเลข 02-294-5101 ภายในวัน ที ่ 20
เมษายน 2565 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ Email ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริษัท จะ
เป็นผู้รวบรวมคำถำมส่งให้ประธำนกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำตอบคำถำมในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง เพื่อควำมสะดวก หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้ำร่วม
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
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
หำกท่ำนประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น สำมำรถดูข้อมูลได้ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
ลำดับที่ 4 (นิยำม “กรรมกำรอิสระ”) และสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5
บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนวันประชุม เพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบหลักฐำนเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยจ่ำหน้ำซองถึง
นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก (เลขำนุกำรบริษัท)
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน)
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
บริษัทฯ จะดำเนินกำรลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ท่ำนผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ำร่วมประชุม โปรดนำ แบบแจ้งการประชุม ที่มีบำร์โค้ดมำในวันประชุม และลงนำมเพื่อสิทธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม
โดยคำสั่งคณะกรรมกำรบริษัท

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