การกํากับดูแล
กิจการ

นโยบายการ
กํากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอระบบการกํากับดูแลกิจการ มีระบบการบริหาร
ที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
ถวงดุลอํานาจ ควบคูไปกับการเคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน ดําเนิน
ธุรกิจโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย เพื่อสรางความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจตอประเทศ พรอมกับ
สรางความมั่งคั่งใหแกผูถือหุนในระยะยาว โดยถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษั ท ผูบริ หาร และพนัก งานทุก คน มุง มั่น ที่จะนํา หลัก การกํา กับ ดูแลกิจ การ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติใน
การดําเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดํา เนิ นการใหโ ครงสรา งการจั ดการของบริ ษัท ฯ มี การกํา หนดอํ านาจ หน าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะและผูบริหารอยางชัดเจน
4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ ีความถูกตองเชื่อถือได
5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ตราบ
เทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิ แหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน
7. ดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู ถื อ หุ น ผู มี ส ว นได เ สี ย ชุ ม ชน สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ดวยการรับฟงและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม
ตลอดจนมุงมั่นในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ใหกับพนักงาน ผูถือหุน และบุคคล
ทั่วไป ไดรับทราบผานเว็บไซตของบริษัท www.thanulux.com ภายใตหัวขอ เกี่ยวกับบริษัท 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการ และผูบริหาร มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานมีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบถวงดุล โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่มีความรู
ชุดยอย

ความชํานาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแตละดาน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจไดวา บริษัทฯ มีการ
ดํ า เนิ น งานและกลั่ น กรองงานอย า งรอบคอบ ซึ่ ง ประกอบด ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิ จารณาคา ตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดขอบเขตอํ านาจดําเนินการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต ล ะชุ ด ไว อ ย า งชั ด เจนในกฎบั ต รคณะกรรมการชุ ด ต า งๆ โดยมี ป ระธานของ
คณะกรรมการชุดยอย ทําหนาที่ดูแลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ รั บ รองของกระทรวงพาณิ ช ย มี จํ า นวน 8 คน
ประกอบดวย
• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 4 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 คน
• กรรมการที่เปนผูบริหาร
4 คน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

1 นางวารินทร

ลีลานุวัฒน

ประธานกรรมการ

2 นางสาวดุษฎี

สุนทรธํารง

กรรมการบริษัท

3 นายสุพจน

ภควรวุฒิ

กรรมการบริษัท

4 นางสาวมารินทร

ลีลานุวัฒน

กรรมการบริษัท

5 นายธรรมรัตน

โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

6 นายผดุง

เตชะศรินทร

กรรมการอิสระ

7 รศ.นเรศร

เกษะประกร

กรรมการอิสระ

8 รศ.ดร.นิพนธ

พัวพงศกร

กรรมการอิสระ

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 2 ทาน คือ
1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายศุภโชค สิริจันทรดิลก ดํารงตําแหนง เลขานุการบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแตละทาน มีวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวน
1 ใน 3 เปนอั ตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหอ อกโดย

จํานวนใกลที่ สุด กับส วน 1 ใน 3 กรรมการบริ ษัท ซึ่ง อยู ในตํ าแหน งนานที่สุ ด จะเปน ผูอ อกจาก
ตําแหนงและอาจไดรับการเลือกตั้งใหมอีกครั้ง
2. กรรมการบริษัทจะพนจากตําแหนง เมื่อครบกําหนดตามวาระ หรือลาออก หรือถึงแกกรรม
หรือขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด หรือที่ประชุมผูถือหุนลงมติถอดถอนใหพนจากตําแหนง
หรือศาลมีคําสั่งใหออก
3. กรรมการบริษัทที่ประสงคจะลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหยื่นหนังสือลาออกตอ
บริษัทฯ และจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ทราบดวยก็ได การลาออกนั้นมีผลนับแตวันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
และยังคงเหลือ วาระไมนอ ยกวา 2 เดือ น ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทน
ตําแหนงที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเปนกรรมการบริษัทดังกลาว
จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตาม
วาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอ งมีกรรมการบริษัทมาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือเสียงขางมากของกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ตางๆ และกรรมการผูจัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
3. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการใหกูยืมแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัท
ที่ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ ทางการค า ต อ กั น หรื อ บริ ษั ท อื่ น ในวงเงิ น ส ว นที่ เ กิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน
ฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการกอตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินสวนที่เกิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

9. อนุ มั ติ ก ารจํ า หน า ย จ า ย โอน ในทรั พ ย สิ น ถาวร ในวงเงิ น ส ว นที่ เ กิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่เลิกใช
ชํารุด สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวมใน
วงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินคาคงเหลือ ที่เสื่อมสภาพ
หรือลาสมัย ซึ่งจะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลง ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอ พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรอ งทุกข การ
ฟองรองคดี และ/หรือ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สําหรับเรื่องที่
มิใชปกติวิสัยทางการคาของบริษัทฯ และ/หรือ ที่เปนปกติวิสัยทางการคา ในสวนที่มีทุนทรัพยเกิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร
13. อนุ มั ติ ก ารเข า ทํ าธุ ร กรรมที่มิ ใ ช ป กติวิ สั ย ของธุ ร กิ จ ในวงเงิ น ส วนที่ เ กิ น อํ า นาจคณะ
กรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน การแกไข เปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัทตอผูถือหุน
15. อนุมัติใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดคูมืออํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่น
ใดตามที่เห็นสมควร
16. มอบอํานาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทําการแทน
ได ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
17. มีอํานาจเชิญฝายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวม
ประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
18. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
19. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตน ที่เกี่ยวของกับเรื่องการ
ได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย แ ละการทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ให ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการให
เปนไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อ ใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการ
ดําเนินธุรกิจและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา การทํารายการตางๆ ไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ที่สามารถ
ปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชในทางมิชอบ

5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มี
แนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวน
รวมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูล
ของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตอง
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแลวและ
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
7. รับผิดชอบตอ ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอ ผูถือ หุน และ
ผูลงทุนอยางถูกตอง มีมาตรฐานและโปรงใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน
ตลอดจนกําหนดอัตราการจายเงินปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
เรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได
โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัท ไมนอยกวา 14 วัน
กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุนหรือกําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date : RD)
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิใน
การรับเงินปนผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดย
เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ
56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวขอ ง เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดง
ขอความ หรือลงรายการเปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือ
เอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใด ที่ เ กิ น อํ า นาจคณะกรรมการบริ ห ารหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมจํานวน 7 ครั้ง มีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ
กําหนดทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินธุ รกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงานและความ
คืบหนาของแผนกลยุทธเปนประจําทุกไตรมาส การประชุมไดกําหนดวันเวลาไวเปนการลวงหนา
ตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม การเขารวมประชุมของ
กรรมการแตละคนปรากฎในแบบ 56-1และรายงานประจําป หัวขอ โครงสรางการจัดการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้ง
กรรมการอิ ส ระซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายหลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย กํ า หนด ดํ า รง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน

กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ กําหนดที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวน 3 คน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

1 นายผดุง
2 รศ.นเรศร

เตชะศรินทร
เกษะประกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

3 รศ.ดร.นิพนธ

พัวพงศกร

กรรมการตรวจสอบ

โดย นายวรเดช ปงศิริเจริญ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติ
ตามที่ปรากฏใน “แบบ 56-1 สวนที่ 2 ขอ 11.3”
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือ นพฤษภาคม
2561 - พฤษภาคม 2562 โดย นายผดุง เตชะศรินทร เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบ
ทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (ประวัติการศึกษาและประสบการณการทํางานของ
กรรมการทานดังกลาวอยูในหัวขอ “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัท”)
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกคนไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง และไมไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือ
บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กํ า หนดให มี ก ารประสานความเข า ใจให อ ยู ใ นแนวทางเดี ย วกั น ระหว า งผู ส อบบั ญ ชี
คณะกรรมการบริษัทและหนวยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือ ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ
3. มี อํ านาจเชิญ ผู บ ริ หาร ฝ ายจั ด การ หรื อ พนั ก งานของบริษั ท ฯ ที่ เกี่ ย วข อ ง มาชี้แ จง ให
ความเห็น รวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน ตลอดจนเขาถึงขอมูลไดทุกระดับ
ขององคกร
4. มีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขตของอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให บริษั ทฯ มี การรายงานทางการเงิ นอยางถูก ตอ งและเพี ยงพอ โดยสอบทาน
นโยบายบัญชีที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การปองกันการทุจริต
คอรรัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาประเมิน แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลใหผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่
4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน
6. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และ/หรือ เลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับ
ผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อ ใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร
รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(ค) ความเห็ นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํา นวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาร วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ
การกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตคอรรัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
(ค) การฝ า ฝ น กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา
ที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
11. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลใหบริษัทฯ มีชองทางการรับแจงเบาะแส และขอรองเรียนตาง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบ
การเงินที่ไมเหมาะสม การทุจริตคอรรัปชัน หรือ ประเด็นอื่ นๆ โดยมีกระบวนการปอ งกัน รักษา
ความลับของผูแจงเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดําเนินการในการ
ติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแกไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
15. จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
16. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดั ง กล า วข า งต น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษัทตอบุคคลภายนอก
ป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดย
ไดกําหนดวันเวลาประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดทั้งป มีการประชุมรวมกับฝายจัดการเพื่อหารือ
และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้มีการประชุมรวมกับฝายจัดการ
และผู สอบบัญชี ของบริษั ท อยางนอ ยปละ 1 ครั้ง เพื่ อ สอบถามในประเด็น ที่ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบงบการเงินบริษัท ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
ทุกไตรมาส และรายงานตอผูถือหุนตามที่ปรากฏในรายงานประจําป
3. คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้ง
กรรมการสรรหา ทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท และผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกลาวอยาง
โปรงใส คณะกรรมการสรรหามีจํานวน 3 คน ดังนี้
ชือ่ – นามสกุล
1 นายมนู
ลีลานุวัฒน
2 นางวารินทร
ลีลานุวัฒน
3 นายธรรมรัตน
โชควัฒนา

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2562
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา

1. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือ ที่ปรึ กษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือ ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ
2. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวขอ งมาชี้แจง ใหความเห็น รวม
ประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและขอมูลตางๆ ของบุคคลที่ถูกเสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อใหได
บุคคลที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมเปนไปตามหลั กเกณฑ ในการสรรหา ข อ บั งคับ ของบริษั ทฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เวนแตในกรณีที่กรรมการบริษัทครบ
กําหนดตามวาระ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทําความเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในป 2561 ที่ผานมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 ครั้ง โดยกําหนดตารางวันเวลาการ
ประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
และไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท และตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป
4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้ง
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการ
พิจารณาหลักเกณฑในการจาย และรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวา

บริษัทฯ มีการพิจารณาคาตอบแทนอยางโปรงใสและเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
มีจํานวน 3 คน ดังนี้
ชือ่ – นามสกุล
1 นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
2 นางวารินทร
ลีลานุวัฒน
3 นางสาวดุษฎี
สุนทรธํารง

ตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคา ตอบแทน มีว าระการดํา รงตําแหนงคราวละ 1 ปนั บตั้งแตเดือ น
พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

1. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือ ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ
2. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวม
ประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

1. พิ จารณากํา หนดหลั กเกณฑ การจา ยค าตอบแทนแกก รรมการบริษั ท และสามารถทํ า
ความเห็นหรือเสนอแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทได เพื่อใหการจัดสรร
คาตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโต และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับ
อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น และจํ า นวนเงิ น ค าตอบแทนที่ จ า ยในป ที่ ผ า นมา เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก อํานาจหนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง าน ภายในวงเงิ น ที่ ผู ถื อ หุ น ได อ นุ มั ติ และนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิ จ ารณาค า ตอบแทนแก ก รรมการสรรหา กรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่มิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน สําหรับกรรมการชุดนั้นๆ และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในป 2561 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง โดยกําหนดตาราง
วันเวลาการประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดป และไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ
บริษัทและตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจําป

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และในป นี้ ได แ ต ง ตั้ ง นางสาวยุ พ าพร เจี ย รกุ ล เป น
กรรมการบริหารความเสี่ยงแทน นายกนกชัย มิ่งขวัญปยะกุล เพื่อ พิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ครอบคลุมทั้งองคกร จัดอันดับความเสี่ยง กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบจัดหามาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีจํานวน 6 คน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1 นายกฤช
ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายสุพจน
ภควรวุฒิ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายสุชาติ
ลายลักษณ ศิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 ดร.ม.ล. ศิราภิรมย ธีรประเสริฐ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นางสาวยุพาพร
เจียรกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นางสาวสุนีย
คงสงฆ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละ 1 ป นั บ ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอํานาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือ สง
เอกสารตามที่เห็นวา เกี่ยวของจําเปน
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษั ท (ถามี) หรือ จ างที่ปรึกษา หรือ ผู เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจําเปน ดวยคาใชจายของบริษัท
3. มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานประเมินและติดตามความเสี่ยงทัว่ ทั้งองคกร
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให
เกิดความชัดเจนตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญ และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทเปนรายไตรมาส รวมทัง้ สื่อสารใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
3. ดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยง
จากการทุจริตคอรรัปชัน โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย
4. ดูแลใหบริษัทฯ และหนวยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท
5. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา และนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง และประชุมติดตาม
ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงาน รวม 8 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมได
กําหนดไวเปนการลวงหนาตลอดป และไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษทั และตอ
ผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจําป
6. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติในดานตางๆ ของ
บริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนได
เสียทุกภาคสวน คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีจํานวน 4 คน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

1 รศ.ดร.นิพนธ

พัวพงศกร

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

2 นางสาวดุษฎี

สุนทรธํารง

กรรมการธรรมาภิบาล

3 นางสาวมารินทร

ลีลานุวัฒน

กรรมการธรรมาภิบาล

4 นางสาวยุพาพร

เจียรกุล

กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม
2561 - พฤษภาคม 2562
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของ มาชี้แจง ใหความเห็น
เขารวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
2. ขอรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ
3. มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการดานธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ใหสอดคลอ งกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ
ประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
2. กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายตอตานการคอรรัปชัน
พรอมทั้งติดตามดูแล ใหคําปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
3. สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายตอตานการคอรรัปชัน

4. ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขกฎบั ต รคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล และนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในป 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการ
ประชุมไดกําหนดไวเปนการลวงหนาตลอดป ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท
และตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจําป
7. คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริ ห าร ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การกิ จ การของบริ ษั ท ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจ
เชนนั้นจะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 9 คน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางสาวดุษฎี
นายสุพจน
นางสาวมารินทร
นายสุชาติ
นางสาวยุพาพร
ดร.ม.ล.ศิราภิรมย
นางเตือนใจ
นายภาสกร
นายชยารพ

สุนทรธํารง
ภควรวุฒิ
ลีลานุวัฒน
ลายลักษณศริ ิ
เจียรกุล
ธีรประเสริฐ
ปงศิริเจริญ
สุภาควัฒน
มหามนตรี

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ ัดการ
รองกรรมการผูจ ัดการ
รองกรรมการผูจ ัดการ
ผูบ ริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2562
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและ
สวัสดิการ แกพนักงานระดับตางๆ
2. แตงตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการตางๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือ ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศวาดวยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอํานาจใหแกกรรมการบริหาร
และ/หรือ พนักงานผูดํารงตําแหนงทางการบริหารเปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบริษัทได
5. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 60 ลานบาท

6. อนุมัติการใหกูยืมแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือ บริษัท
ที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกินจํานวน 80 ลานบาท
7. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะ
ผูถือหุน หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกิน
จํานวน 40 ลานบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน
จํานวน 20 ลานบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 20 ลานบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวร และ/หรือ สินทรัพยไมมีตัวตนที่
เลิกใช ชํารุด สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพหรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวม
ไมเกิน 1 ลานบาทตอป
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
หรือลาสมัย ซึ่งจะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงไดตามมูลคาที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอ พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรอ งทุกข การ
ฟองรองคดี และ/หรือ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัทฯ สําหรับเรื่องที่
มิใชปกติวิสัยทางการคาของบริษัทฯ ที่มีทุนทรัพยไมเกินจํานวน 2 ลานบาทตอครั้ง และ/หรือ ที่เปน
ปกติวิสัยทางการคาที่มีทุนทรัพยไมเกินจํานวน 20 ลานบาทตอครั้ง
13. อนุมัติสงพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังตางประเทศ ในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอ
ครั้ง
14. อนุมัติการเขาทําธุรกรรมที่มิใชปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 20 ลาน
บาท
15. มอบอํานาจใหแกพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได
16. มีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวม
ประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน ที่เกี่ยวของกับเรื่องการ
ได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย แ ละการทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ให ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามทิศทาง เปาหมาย นโยบายทาง
ธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ และสงเสริมใหมีการคิดคน
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง
4. รับผิดชอบใหการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ

5. ดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือ สอบ
ทานกอนเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป
7. กรรมการบริหารอาจแบงงานกันรับผิดชอบไดโดยตองรายงานความเปนไปของกิจการที่ตน
ดูแลตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหทราบ
8. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในป 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจํานวน 12 ครั้ง โดยกําหนดตารางวันเวลาการ
ประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดป
8. ประธานกรรมการบริษัท
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู นํ า ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
2. เปนประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริษั ท ในกรณี ที่คะแนนเสีย งเทา กันใหประธาน
กรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
4. เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ วา
ดวยการประชุม ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือ นัด
ประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนผูถือหุนซึง่ มาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. กรรมการผูจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแตงตั้ง
นายสุพจน ภควรวุฒิ เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ โดยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ระบุไวในกฎบัตร ดังนี้
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ

1. มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค
ขอ บังคับของบริษัท มติที่ประชุมผูถือ หุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. มีอํานาจในการสั่งการ ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควร เพื่อใหการดําเนินการตามขอ1
สําเร็จลุลวงไป และหากเปนเรื่องสําคัญใหรายงาน และ/หรือ แจงใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร รับทราบ

3. มี อํ านาจออกระเบียบว าดวยการปฏิบัติ งานของบริษัท โดยไม ขัดหรือ แยงกับ นโยบาย
ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร
4. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได
5. สรางเสริมและพัฒนาใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
7. การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการอาจมี
สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวม
ในการจัดการเรื่องตางๆ ภายในบริษัท ใหถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการดําเนินงาน
ของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
3. คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
5. คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
6. คณะกรรมการความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม
7. คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและปองกันยาเสพติด
8. คณะดําเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรม
9. คณะทํางานตอตานทุจริตคอรรัปชัน
10. คณะทํางานระบบจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001
11. คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
12. คณะกรรมการ QMR ระบบ ISO9001
13. ทีมตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO9001

คณะกรรมการบริษัท ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ
การสรรหาแตงตั้ง
ไมใชลักษณะการรวมทุน จึงไมตองจัดสรรกรรมการตามผูถือหุนแตละกลุม
กรรมการและ
1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
ผูบริหาร
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ

บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอใหเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ ดังนี้
1.คุณสมบัติของกรรมการ ตองมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางดานคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัท และ
สอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไมมีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เปนตน
2.มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส
3.มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
4.กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขามาดํารงตําแหนง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา
5.กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กอนเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
เวนแตในกรณี ที่มิใช เปน การออกตามวาระและยั งคงเหลื อ วาระไม นอ ยกวา 2 เดื อ น ที่
ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทเป นผู เ ลือ กบุค คลที่ ค ณะกรรมการสรรหาเสนอเข า ดํา รงตํ า แหน ง
กรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู ทั้งนี้
บุคคลที่เขามาเปนกรรมการบริษัทดังกลาว จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะหทักษะ ประสบการณ ความรู และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเปนขอมูลใชประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ ใ นการสรรหาคัด เลือ กกรรมการรายใหม คณะกรรมการสรรหาไดพิ จ ารณา
เพิ่มเติมในเรื่องความรู ความสามารถ ประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
และมีความจําเปนตอองคประกอบของโครงสรางคณะกรรมการที่ยังขาดอยู
3. คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
เพิ่มเติมจากการเสนอชื่อกรรมการโดยผูถือ หุนรายยอ ย และกรรมการอาชีพในทําเนียบสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรร
หาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว ซึ่งเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑพื้นฐานดังกลาวแลวขางตน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดนิ ย ามความเป น อิ ส ระของกรรมการอิ ส ระ สอดคล อ งกั บ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือ
หุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปน กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมี ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปน ผูถือหุนที่มีนัยสําคัญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มี
ความสัมพันธ ทางธุ รกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอ ย บริษัทรวม ผูถือ หุนรายใหญ หรือ ผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ
การให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระ
หนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต
ยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาว ใหเปนไปตาม
วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวย
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปน ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

6. ไมเปนหรือเคยเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุน
ที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอ ย บริษัทรวม บริษัทยอ ยลําดับเดียวกัน ผูถือ หุนรายใหญ หรือ ผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ทั้งนี้หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา กรรมการอิสระของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ
การใหบริการทางวิช าชีพ หรือ บุคคลที่ได รับการแตงตั้งใหเป นกรรมการอิ สระ ไมมีหรือ เคยมี
ความสัมพันธ ทางธุรกิจ หรือ การใหบริการทางวิชาชีพในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออก
ใหม
2. สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการของผูถือหุนรายยอย

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัทเปนการลวงหนา กอนการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของบริษัท ภายใต“นักลงทุนสัมพันธ  ขาวนัก
ลงทุนสัมพันธ”
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข อ บัง คั บ ของบริ ษั ท ข อ 20 กํา หนดให ที่ ป ระชุม ผู ถื อ หุน เลื อ กตั้ ง กรรมการบริษั ท ตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

3. บุคคลซึง่ ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัด
ลงมามีค ะแนนเสี ยงเท ากั น เกิน จํ า นวนกรรมการที่ ที่ ประชุ มผู ถื อ หุน ต อ งเลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้น ให
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบริหารสูงสุด
การสรรหาผูบริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบริหาร จากการคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรมเขามารวมงาน และไดพัฒนาสรางความพรอ มใหทุกคนมีโอกาสที่จะมาเปน
ผูบริหารในอนาคตได โดยผานขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ไดรับการ
ประเมินวามีศักยภาพในการทํางานดี จะไดรับมอบหมายงานที่ทาทายและมีหนาที่ความรับผิดชอบ
สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตําแหนง
วางลง
การสรรหาผูบริหารสูงสุด

สําหรับการสรรหาคัดเลือกผูบริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณา
คัดเลือกจากผูบริหารปจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรูความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เขาใจ
ในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป น อย า งดี และสามารถบริ ห ารงานให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย ที่
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว ตลอดจนไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายแลว จึงนําเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป

การดูแลเรื่องการ
ใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการปองกันและดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยกําหนด
ไว ใ นจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ห า มมิ ใ ห ก รรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานซึ่ ง อยู ใ น
หนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน กระทําการเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในที่ตน
ลวงรู โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ หากไมปฏิบัติตามถือเปนความผิดทาง
วินัยตามขอบังคับการทํางานของบริษัท โดยสรุปไดดังนี้
1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อ ขายหลักทรัพยของบริษัท โดยหามมิใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน กระทําการเพื่อแสวงหาประโยชน
สวนตนจากขอมูลภายในทีต่ นลวงรู โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ หากไม
ปฏิบัติตามถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทํางานของบริษัท ทั้งนี้ในชวง 1 เดือน กอน
การเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน บริษัทฯ ไดมีจดหมายเวียนแจงใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในหามทําการซื้อหรือ ขายหลักทรัพยของบริษัท พรอมทั้งแจง
บทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว
ในป 2561 ที่ผานมา กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไมมีการกระทําผิดใน
เรื่องการใชขอมูลภายในแตอยางใด
2. บริ ษั ท ฯ แจ ง ให ก รรมการบริ ษั ท และผู บริ ห ารรั บ ทราบว า มีห น า ที่ต อ งรายงานการถื อ
หลักทรัพยบริษัทฯ ของตนรวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ผูบริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนบริษัท ให
รายงานภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ตามมาตรา 59 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535
นอกจากนี้บริษัทฯ กําหนดนโยบายใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ มีหนาที่แจงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอประธานกรรมการบริษัท ลวงหนา
อยางนอย 1 วันทําการกอนการซื้อขาย และรายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ตอ ไป โดยบริษัทฯ จัดใหมีวาระการรายงานการถือ หลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและ
ผูบริหารรวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปน
ประจําทุกไตรมาส
ในป 2561 กรรมการบริษัท และผูบริหารไมไดมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทแตอยางไร
3. เพื่อดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการบริษัท
และผูบ ริห าร ตอ งรายงานการมี สว นไดเสี ยของกรรมการบริ ษัท ผูบ ริห าร และบุ คคลที่ มีค วาม
เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่
บริษัทกําหนด
ในป 2561 กรรมการบริษัทและผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด

คาตอบแทน
ผูสอบบัญชี

1. คาตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหจายคาตอบแทนจากการ
สอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชี
สังกัด มีรายละเอียดดังนี้ คือ
หนวย : บาท
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย (จํานวน 2 แหง)
รวม

2561
996,500
384,000
1,380,500

2560
949,000
369,000
1,318,000

2. คาบริการอื่น

บริษัทฯ จายคาบริการอื่น เปนคาตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน
หนวย : บาท
คาบริการอื่น
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย (จํานวน 2 แหง)
รวม

2561
60,000

2560
60,000

60,000

60,000

การกํากับดูแล
การดําเนินงาน
ของบริษัทยอย

กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจะประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ
เสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียงแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย ซึ่งจํานวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช
สิทธิออกเสียงแตงตั้งเปนกรรมการเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท โดยบุคคลที่ไดรับการ
แตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอยที่ตน
ไปดํารงตําแหนงกรรมการ ยกเวนในเรื่องที่เปนนโยบายสําคัญที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ
กําหนดใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาว ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั กอนที่จะไปลง
มติออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทยอ ยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมี
สํานักงานตรวจสอบภายในของบริษัท เปนผูติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกลาวของ
บริษัทยอยเปนประจําทุกป
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัท ตองดูแลใหบริษัทยอยมีการ
ปฏิบัติและเปดเผยขอมูลที่สําคัญ ตามหลักเกณฑตางๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัท
ปฏิบัติ อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการคอรรัปชัน หรือการทํารายการสําคัญอื่นๆ รวมถึงตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บ
ขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอย ใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบ
การเงินรวมไดทันกําหนด
บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางบริษัท กับผูถือหุนอื่นในการบริหารจัดการบริษัทยอย นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ไม มี ข อ ตกลงระหว า ง บริ ษั ท ฯ กั บ ผู ถื อ หุ น อื่ น ในการแบ ง ผลตอบแทนนอกเหนื อ จาก
ผลตอบแทนตามสัดสวนการถือหุนปกติในบริษัทยอย
ป 2561 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 แหง รายชื่อกรรมการของแตละบริษทั มีดังนี้
1. บริษัท เอส. แอพพาเรล จํากัด

1
2
3
4
5

ชือ่ – นามสกุล
นายสุพจน
ภควรวุฒิ
นางสาวศิริลักษณ
ธนสารศิลป
นางสาวดุษฎี
สุนทรธํารง
นายวรเดช
ปงศิริเจริญ
นายชยารพ
มหามนตรี

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด

1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล
นายอํานวย
บํารุงวงศทอง
นางสาวมารินทร
ลีลานุวัฒน
นายชัยรัตน
วัฒนโชติวัฒน
นางสาวดุษฎี
สุนทรธํารง
นายสุชาติ
ลายลักษณศิริ
นางสาวยุพาพร
เจียรกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการรองผูจ ัดการ
กรรมการรองผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัทฯ ไดประกาศใชหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตั้งแตป 2545 คณะกรรมการบริษัท ไดมี
การปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแล การทบทวนเปนประจําทุกป เพื่อใหมีความทันสมัยอยูเสมอและไดมีการอนุมัติหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่อง กิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 เพื่อ ใหเ ปนไปตามแนวทาง
“หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
อื่นๆ

ไทยประกอบดวย 4 หัวขอยอย คือ
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
การปรับปรุงดังกลาว เปนการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งไดรวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ในการทําหนาที่ เพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ จึงไดจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแจก
ใหกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน พรอมทั้งเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิ์แหงความเปนเจาของของผูถือหุน จึงกําหนด
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงการปกปองคุมครองสิทธิของผูถือหุน ไมละเมิดหรือ
ลิด รอนสิ ท ธิ์ ข องผูถื อ หุน โดยทํ าหนา ที่ดู แ ลผลประโยชนข องผู ถือ หุน อย า งเปน ธรรม ตลอดจน
สนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือ
หุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ดังนี้
1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรในรูป

ของเงิน ปนผลตามสัดส วนจํานวนหุน สิ ทธิ ในการรับทราบขอ มู ลขาวสารของกิ จการที่ เพียงพอ
ทันเวลา และสม่ําเสมอ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิ ในการ
เลือ กตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สิทธิ ในการถอดถอน
กรรมการ สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะ
ใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
2. สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญ ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน

โดยบริ ษั ท ฯ ไดเ ผยแพร ข อ มู ล ขา วสารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ า นช อ งทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารของ
บริษัทฯ ไดมากขึ้น เชน ผลการดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอํ านาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ
ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน
3. สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุก

ปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตอง

เสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของ
กับเงื่อนไข กฎเกณฑ หรือกฎหมายที่ใชบังคับ ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะ
เชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไมเปนอุปสรรค
ในการเขารวมประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก
รายไดเขารวมประชุม โดยในป 2561 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง และไมมีการ
เชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน
ในการจัดประชุมสามัญผูถือ หุน ครั้งที่ 44 ประจําป 2561 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอ ผูถือ หุน
ตามลําดับเวลา ดังนี้
กอนวันประชุมผูถือหุน

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2561 ไดตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหลักเกณฑและ
วิธีการ เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท พรอ มทั้งไดแจงใหผูถือ หุนทราบผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการ
ประชุมแตอยางใด
2. แจ ง มติ กํ า หนดการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ล ว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม ถึ ง 64 วั น คื อ ในวั น ที่ 19
กุมภาพันธ 2561 เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได
3. เผยแพรเอกสารเชิญประชุมผานเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทฯ สง
ใหผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกอนวันประชุม 35 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูล
ไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนามากยิ่งขึ้น
4. จัด ส ง เอกสารเชิญ ประชุ มให กั บ ผูถื อ หุ น ก อ นวั น ประชุ ม 21 วัน ซึ่ ง เกิน กว า มาตรฐานที่
กฎหมายกําหนดไว
5. ประกาศคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนลงในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและเปนเวลากอน
วันประชุม 13 วัน คือ ในวันที่ 9 -11 เมษายน 2561
6. ไดกําหนดใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา 7 วันทําการกอนวันประชุม ซึ่งไดแจงใหผู
ถือหุนทราบผานเว็บไซตบริษัท และเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน
7. เอกสารที่ จั ด ส ง ให ผู ถื อ หุ น ประกอบด ว ยหนั ง สื อ บอกกล า วนั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มี
รายละเอียดวาระการประชุมที่มีขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน
ทุกวาระ พรอมกับเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนใน
วาระตางๆ รายงานประจําป ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนกรรมการที่ ครบกํ าหนดออกจากตํ าแหน งตามวาระ นิย ามกรรมการอิ ส ระ ข อ มู ลเกี่ย วกั บ
กรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ขอบังคับของบริษัท ในสวนที่
เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงกอน
เขารวมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเขารวมประชุม แผนที่สถานที่จัดการ
ประชุม แบบฟอรมลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนได หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได

ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือ มอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท และขั้นตอนการสง
คําถามลวงหนาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุน
วันประชุมผูถือหุน

1. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไมเปนอุปสรรคตอการ
เข า ร วมประชุ ม โดยในป 2561 บริ ษั ท ฯ จั ด ให มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ถือ หุ น เมื่ อ วั นอั ง คารที่ 24
เมษายน 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด ซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึง
และเพียงพอเพื่อใหผูถือหุน รวมถึงนัก
ลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเขารวม
ประชุมไดอยางสะดวก
2. เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขา
ร ว ม ประ ชุ ม ด ว ย ระ บ บ Barcode
ล ว งหน า ก อ นการประชุ ม 2 ชั่ ว โมง
และสามารถลงทะเบี ย นได ต อ เนื่ อ ง
จนกวา การประชุม จะแลว เสร็จ โดย
บริษัทฯ เปดใหลงทะเบียนตั้งแตเวลา
9.00 นาฬิกา และไดจัดใหมีบุคลากร
อยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียน
เขาประชุม พรอ มกับจัดเตรียมอากร
แสตมป ไ ว บ ริ ก ารแก ผู ถื อ หุ น ที่ ม อบ
ฉันทะใหผูอื่น หรือกรรมการอิสระมา
ประชุ ม แทน อี ก ทั้ ง มี ก ารแจกป า ย
คะแนนและบั ต รลงคะแนนเสี ย ง
สําหรับผูถือหุน ทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขา
รวมประชุมทุกครั้งหากไมติดภารกิจสําคัญหรือเจ็บปวย
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2561 กรรมการเขารวมประชุม 8 คน จากจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดที่มี 8 ทาน โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร
เขารวมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร
และผูสอบบัญชีของบริษัทไดเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได
4. กอนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงจํานวน/สัดสวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม รวมถึง
อธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระตามกฎหมาย
และขอบังคับของบริษัท ในกรณีผูถือหุนรายใดเขารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมไป
แลว บริษัทฯ ยังใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยูที่ยังไมไดมีการพิจารณาและลง
มติ โดยนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระนั้นๆ

5. เพื่อ ใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตอ งตามกฎหมาย และขอ บังคับของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดเชิญตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ไดแก บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิ
เอทส จํากัด เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และนําระบบ Barcode มาใชในการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ พรอมทั้งแสดงผลการลงมติดังกลาวบนหนาจอในหองประชุมทันที
6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระที่กําหนดในหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญที่ไมไดแจงให
ผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมทั้งไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม
แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะไดอยางเต็มที่ในทุกวาระ ระหวางการประชุมสามัญผูถือหุน ป
2561 ไมมีผูถือหุนขอเพิ่มวาระการประชุม และไมมีขอซักถาม
วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก

ก. การจายเงินปนผล : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปนผลที่
เสนอจาย ในอัตราหุนละ 0.70 บาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และมีการ
เปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ข. การแตงตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการเปน
รายคน โดยมีขอ มูลเบื้อ งตนของบุคคลที่เสนอใหเลือ กตั้งเปนกรรมการ พรอ มทั้งระบุการดํารง
ตําแหนงในกิจการอื่ น และระบุไวอ ยางชัดเจนหากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท การถือหุนในบริษัท จํานวนครั้งการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงใหม) ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอแตงตั้ง ซึ่งไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
ค. คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทน
ที่ เ สนอ ซึ่ ง เป น ไปตามนโยบายและเงื่ อ นไขของค า ตอบแทนกรรมการ ที่ ไ ด ผ า นการพิ จ ารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเสนอวงเงินคาตอบแทนเพื่อใหที่
ประชุมผูถื อ หุนอนุมั ติเปนประจําทุกป และเปด เผยคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจําป
ง. การแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดจํ า นวนเงิ น ค า สอบบั ญ ชี : บริ ษั ท ฯ ได ใ ห
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ความสัมพันธกับบริษัท
จํานวนปที่ทําหนาที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผูสอบบัญชี (ถามี) และขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทน
ของผู ส อบบั ญ ชี ร ะหว า งป ป จ จุ บัน กั บ ป ที่ ผ า นมา โดยได ผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งเปดเผยคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอย

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ
วาระ
1
3
4
5.1
5.2
5.3
6
7
8

จํานวน
ผูเขาประชุม
(ราย) ราย
79
79
79
79
79
79
80
80
80

78
78
78
78
78
77
79
79
79

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

หุน

%

ราย

หุน

%

ราย

หุน

%

108,800,790
108,800,790
108,800,790
108,800,790
108,800,790
108,799,790
108,803,790
108,803,790
108,803,790

99.9999
99.9999
99.9999
99.9999
99.9999
99.9990
99.9999
99.9999
99.9999

1
-

1,000
-

0.0009
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

หลังวันประชุมผูถือหุน

1. เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือ หุนทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ รวมทั้งแจงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนใน
อัตราการจายที่เทาเทียมกัน ตามสิทธิของผูถือหุนทุกรายผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และ
บนเว็บไซตของบริษัทในวันทําการถัดไป
2. จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ที่ มี ส าระสํ า คั ญ ครบถ ว น มี ก ารสรุ ป ผลการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ซึ่งแบงเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งบันทึก
ประเด็นอภิปรายที่สําคัญและคําชี้แจงไวโดยสรุป และไดนําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมผูถือ หุน และนําเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ เปน
ชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมใน
คราวถัดไป
3. จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศนการประชุมสามัญผูถือ หุนของบริษัท เผยแพรแกผูถือหุน และ
บุคคลภายนอกที่สนใจบนเว็บไซตของบริษัท
ผลจากการจั ดประชุ มสามั ญ ผูถื อ หุ น ที่บ ริษั ทได ดํา เนิ น การด วยความโปรง ใสตรวจสอบได
ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท อํานวยความสะดวกตอผูถือหุนในการเขารวมประชุม
ทําใหในป 2561 บริษัทฯ ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนอยูในระดับ “ดีมาก” จาก
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
1. การประชุมผูถือหุน

ก) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ์เสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอรายชื่อ
บุค คลที่ เ ห็น ว า มีค วามเหมาะสม เขา รั บการเลื อ กตั้ ง เปน กรรมการใหที่ ป ระชุ ม ผูถื อ หุ น
พิจารณา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยเสนอเรื่องไดตั้งแตวันที่ 1 - 30
ธั นวาคม 2560 ตามหลักเกณฑและวิ ธี การที่กําหนดและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษั ท
www.thanulux.com พรอมทั้งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งไดเปดโอกาส ใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
และไมมีการสงคําถามลวงหนาแตอยางใด
ข) สิทธิ อ อกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือ หุนถือ อยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิ
เทากับหนึ่งเสียง ไมมีหุนใดที่มีสิทธิพิเศษเหนือกวา และไมมีการจํากัดสิทธิออกเสียงของผู
ถือหุนรายใดรายหนึ่ง
ค) ในกรณี เ ป น ผู ถื อ หุ น ต า งชาติ บริ ษั ท ฯ ได จั ด ส ง เอกสารเชิ ญ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนตางชาติ พรอมทั้งเผยแพรเอกสารเชิญ
ประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทในชวงเวลาเดียวกันกับฉบับภาษาไทย
ง) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระของบริษัท หรือบุคคลอืน่ เขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยบริษัท
ไดแจงรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ตองใชในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจน โดยไดจัดสง
ไปพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนในแตละเรื่องได
จํานวนและลักษณะการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 วันที่ 24 เมษายน 2561
ผูถือหุนตามทะเบียนรวม
ผูถือหุนเขารวมประชุม
มาดวยตนเอง
มอบฉันทะ
มอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ
มอบฉันทะใหบุคคลทั่วไป

ราย

จํานวนหุน

สัดสวนรอยละ

706
80

120,000,000
108,803,890

100.00
90.67

39
41
8
33

23,571,160
85,232,730
1,189,680
84,043,050

19.64
71.03
0.99
70.04

จ) ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ ไดกระทําโดยเปดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนน
ใหผูถือหุนในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผูถือ
หุนทุกรายที่เขารวมประชุม โดยบริษัทฯ ใชระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแตละ
วาระและแสดงผลบนหนาจอในหองประชุมทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรงใส และ
ตรวจสอบได

ฉ) เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในการประชุมผูถือหุน โดยการประชุมครั้งที่ 44 ประจําป
2561 คุณ ประภาศรี จิต พั ฒน ไพบู ลย ผู รั บมอบฉั นทะจากสมาคมสง เสริ มผู ลงทุ นไทย
สอบถามเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ ซึ่งคุณวารินทร ลีลานุวัฒน ได
เรียนชี้แจงขอซักถามจนเปนที่เขาใจ
2. การปองกันการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในคูมือจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและกําหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใหกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร และพนักงานไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัท รวมถึงไมใชตําแหนงหนาที่ไป
แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง และ/หรือ ผูอื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ไดแจกจายคูมือดังกลาวใหแก
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจและเปน
หลักยึดถือในการทํางาน และไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท รายละเอียดปรากฏในหัวขอการดูแล
เรื่อ งการใชขอมูลภายใน นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท ไดมีการ
กําหนดในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย ซึ่งในป 2561 ไมปรากฏกรณี
การฝาฝนมาตรการดังกลาวแตอยางใด
3. การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย และการ
รายงานการมี ส วนได เสี ย ของกรรมการ และผู บ ริห าร ห า มมิใ ห ก รรมการบริ ษัท ผู บริ ห าร และ
พนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1
เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการออกจดหมายเวียนแจงใหผูที่
เกี่ยวของรับทราบทุกไตรมาส พรอมแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด
ดังกลาว ในป 2561 กรรมการบริษัทและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏวา
มีการซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลาที่หามมีการซื้อขาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร โดย
กําหนดใหตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของบริษัท ในป 2561 กรรมการบริษัท และ
ผูบริหาร ไดปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด
4. การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทฯ ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือ
ผลประโยชนของบริษัทเปนที่ตั้ง การกําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรม เสมือนการ
ทํารายการกั บบุค คลภายนอก จัด วางระบบการปฏิบั ติง านดว ยความโปรง ใส โดยกํ าหนดเป น
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดําเนินธุ รกิจของบริษัท เชน บริษัท
ควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนอยางยุติธรรม ตามราคา
ตลาด เปนไปตามธุรกิจการคาปกติ และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ใน
การทํารายการที่เขาขายตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไดมีการนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผูมี
สวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ไดแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยเปดเผยชื่อและ
ความสั ม พั น ธ ข องบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น นโยบายในการกํ า หนดราคา มู ล ค า ของรายการ และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกลาว
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯ ไดกํ า หนดให มีก ารอนุ มัติ หลั ก การเกี่ ยวกั บข อ ตกลงทางการคา ที่ มี
เงื่อนไขการคาทั่วไปในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของเปนประจําทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุน
และใหสรุปรายการดังกลาวเพื่อรายงานใหแกคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําทุกไตรมาส
5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยในการทํารายการดังกลาว กรรมการผูมีสวนไดเสียไม
มีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึงสิทธิ
ตามกฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจนคํานึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอ ตานการทุจริต การคอรรัปชัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอ สิทธิ
มนุษยชน
บริษัทฯ ไดจัดทํา จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน สําหรับการดําเนินงานภายใน
บริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จะไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกัน
1. ผูถือหุน บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผูถือหุนทุกราย โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุก

รายอยางเทาเทียมกัน ตามที่กําหนดไวโดยกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เปนตัวแทนที่ดีของผูถือ
หุนในการดําเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนา รวมถึงใหผลตอบแทนอยางเปนธรรม ตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทําใหผูถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลที่
ถูกตอง มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน
และป อ งกัน การนํ าข อ มู ล ภายในของบริ ษัท ไปใชเ พื่อ ประโยชนส วนตน รวมทั้ งเพื่อ การซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัท โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน ซึ่งไดระบุ
แนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทฯ ไดเชิญผูถือหุนทุกรายเขารวมประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
ทุกวาระ มีสิทธิที่จะไดขอมูลขาวสารที่สําคัญ เชน รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทเปนประจํา
ทุกไตรมาส การเปดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ เปดเผยขอมูลผานระบบ
กา ร เผ ย แ พร ข อ มู ล ข อ งต ล า ดห ลั ก ทรั พ ย แห ง ปร ะ เ ทศ ไ ท ยแ ล ะ เว็ บ ไ ซต ข อ งบ ริ ษั ท
(www.thanulux.com)
ในป 2561 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2560 และกําไรสะสมในอัตรา
0.70 บาทตอหุน คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 54.02 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว
คือ อัตราหุนละ 0.20 บาท นับเปนการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัทอยางตอเนื่อง ซึ่งถือ
เปนการสรางความมั่งคั่งในระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจริง
2. พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด และเปนหัวใจสําคัญที่

จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตอพนักงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน สงเสริม ฝกฝนอบรม และ
พัฒนาความรูของพนักงานอยางทั่วถึง เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถตามศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนส ง เสริม ให พ นัก งานมีส ว นรว มในการกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการ
ดําเนินงานของบริษัท เพื่อสรางความเจริญกาวหนามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทฯ ไดใหผลตอบแทน
แกพนักงานดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดูแล รักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอ
ชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน โดยจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณดานความปลอดภัยและรถดับเพลิง
อบรมและซอมดับเพลิงเบื้อ งตน ซอ มอพยพหนีไฟ การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เพื่อ ให
พนักงานเกิดความรู ความเขา ใจ มีแนวทางการปฏิบัติ ที่ถูก ตอ งตรงตามระบบมาตรฐานความ
ปลอดภั ยและสภาพแวดล อ ม และยั งจัด ให มีส วัสดิ การต างๆ แกพนั กงาน เพื่ อ ที่ จะสงเสริ มให
พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น เชน
ก) รวมกับเครือสหพัฒนจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงาน
ข) จัดใหมีหองพยาบาล โดยมีแพทยประจําสัปดาหละ 2 วัน และพยาบาลประจําทุกวัน
ค) การตรวจสุขภาพประจําป
ง) ชุดฟอรมพนักงาน
จ) สวัสดิการซื้อสินคาราคาพิเศษ เพื่อชวยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
ฉ) รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะหในโครงการเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัย
ช) หอพักสําหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางจังหวัด
ซ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
ฌ) เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทํางาน
ญ) เงินชวยเหลือกรณีบิดา มารดา คูสมรส พนักงาน เสียชีวิต
ฎ) เงินชวยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่น เชน อุทกภัย วาตภัย
ฏ) เงินรางวัลสําหรับพนักงานที่ทํางานครบ 10, 20, 30, 40 ป
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการ
บริหารงานดานสวัสดิการ และเปนสื่อกลางในการใหความชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการตางๆ ใหแก
พนักงานไดอยางทั่วถึงและเปนชองทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ ในการ
ทํางานผานคณะกรรมการสวัสดิการอีกดวย

3. ลูกคา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย ยุติธรรมใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา คํา

รองเรียนของลูกคาไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว พัฒนาสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา คิดคนนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ดวยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ดานการ
ออกแบบและผลิตเสื้อผาและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการคาของลูกคา จากการสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกคาในป 2561 เรื่องคุณภาพ การบริการ และการสงมอบสินคา บริษัทฯ ไดรับ
คะแนนความพึงพอใจมากกวา 85%
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศูนยลูกคาสัมพันธ เปนสื่อกลางรับฟงความคิดเห็น คําติ-ชม และขอเสนอแนะ
ของลูกคา สามารถติดตอไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80
4. คูแ ขง คณะกรรมการบริษั ทใหความสํ าคัญ ตอ การแขงขันทางการคาโดยสุ จริต ภายใต

กรอบของกฎหมายอยางเครงครัด จึงไดกําหนดนโยบายใหบริษัทดําเนินธุรกิจภายในกรอบกติกา
ของการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทใดๆ
กับคูแขง
5. คูคา บริษัทฯ กําหนดนโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบตอคูคา โดย

ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งสองฝาย ดังนี้
ก) มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา คูคาดังกลาวมีการ
ดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
ข) รักษาความลับ ขอ มูล ทางการคาของคูคา ไมนําไปใชเพื่อ ประโยชนของตนเองหรื อ
ผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
ค) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง รีบเจรจากับคูคาทันที ในกรณีที่
ไมสามารถปฏิบัติตาขอตกลงได
ง) มีหลักเกณฑการประเมิน คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของคูคา ตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001
จ) สรางความสัมพันธที่ดี แลกเปลี่ยนความรู และรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑกับคูคา เพื่อ
ความเจริญเติบโตรวมกัน
ฉ) ไม เ รี ย ก รั บ ยิ น ยอมที่ จ ะรั บ หรื อ เสนอให ทรั พ ย สิ น หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใด ซึ่ ง อยู
นอกเหนือขอตกลงทางการคา
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดทําระเบียบการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนคูมือใหการดําเนินธุรกิจกับคูคามี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเปนธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในป 2561 ไมมีกรณีที่ไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
6. เจาหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้

โดยปฏิบัตติ อเจาหนี้ดังนี้
ก) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเปนธรรม
ข) มีความรับผิดชอบและโปรงใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาอยางเครงครัด

ค) มีการเปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯ จายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงิน ที่ไดตก
ลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัดชําระแตอยางใด
7. ชุมชนและสั งคม บริษั ทฯ ดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนและสั งคม มีการ

ปลู กฝ งจิ ตสํ านึ กความรั บผิ ดชอบให เกิ ดขึ้ นกั บพนัก งานบริษั ทอยา งต อ เนื่อ ง โดยกํ าหนดไว ใ น
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิ ตของชุมชนใหดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากความตอ งการของชุมชน
พรอ มทั้งสร างทัศนคติแ ละวัฒนธรรมองคกรเพื่ อ ใหพนักงานมีสวนรวมทํางานอาสาสมัครและ
กิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน
ในป 2561 บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายผลดานความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยการสาน
เสวนากับชุมชนรอบบริษัท พรอมทั้งจัดกิจกรรมตางๆ ตามที่ชุมชนรองขอ และจากการเปดชองทาง
การรองเรียนใหกับคนในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือสิ่งที่บริษัทอาจสรางผลกระทบใหกับชุมชน
นั้น บริษัทฯ ไมไดรับคํารองเรียนใดๆ จากชุมชน ผลการดําเนินงานดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ไดรับการ
รับรองตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม (CSR-DIW
Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ
ชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ไดเปดเผยไวในรายงานความรับผิดชอบตอสังคมแลว
8. สิ่ ง แวดล อ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง แวดล อ ม โดย

กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให บ ริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ให ค วามใส ใ จตั้ ง แต ก ระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
ก) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
ข) สรางวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ กอเกิดความรวมมือและ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ค) สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
ง) สง เสริม ระบบการจั ดการด านสิ่ง แวดล อ ม ตั้ งแตก ารใชท รัพ ยากรอย างประหยัด มี
มาตรการบําบัด ทดแทน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกันไดอยาง
ยั่งยึน
จ) สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เห็นความสําคัญกับการควบคุมการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได
ตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในองคกร โดยสรางคานิยมใหพนักงานตระหนักวา การพัฒนา
สังคมใหเจริญกาวหนาได จําเปนตองพัฒนาใหสมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้ง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
ในป 2561 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน สงผลใหสามารถลดการใช
พลังงานลงจากปกอน พรอมทั้งมีการสรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหกับพนักงานทุก
ระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรรวมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให
พนักงานไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค นําเศษวัสดุมาใชในการทําชิ้นงานใหมีมูลคา นอกจากนี้ยังมี
ฝกอบรมเรื่องการใชพลังงานในเครื่องจักรอยางคุมคาแกพนักงานในสายผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย เชน การติดปายรณรงคใหประหยัดน้ํา-ไฟตามที่ตางๆ เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม

คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ
จั ด ให มี ก ารเผยแพร ค วามรู เรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ มแก พ นั ก งานผ า นระบบอิ น เตอร เ น็ ต กระดาน
ประชาสัมพันธ และเสียงตามสาย ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานเขาอบรมเพิ่มพูนความรูในเรื่อ ง
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
ในป 2561 พนักงานไดเขารวมอบรมหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมในหัวขอที่สําคัญ เชน หลักสูตร
ISO14001 : 2015 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม) และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous
(โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน)
เปนตน
9. การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน คณะกรรมการบริ ษั ท ให

ความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนอยางสม่ําเสมอ
รายละเอียดกิจกรรมปรากฏใน แนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ดานสังคม
10. ภาครั ฐ บริษั ท ฯ ดํ าเนิ นธุ ร กิจภายใตขอ กําหนดของกฎหมายและระเบี ยบต างๆ ของ

หนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัด โดยใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามการ
รองขอของภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากร
11. ชองทางการรายงานหรือรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการบริษัทดําเนินการ

ใหมีชองทางและขั้นตอนที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถรายงานหรือรองเรียนในเรื่องที่อาจทําให
เกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
โดยสามารถติดตอไดดังนี้
1. นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 250 โทรสาร 0-2294-5101 Email : supachoke@thanulux.com

2. นายวรเดช ปงศิริเจริญ ผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 168 โทรสาร 0-2294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com
ซึ่ ง จะเป น ผู ร ายงานตรงต อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ขอ มูลของผูแจงเบาะแสและขอรอ งเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปน
ความลับ
ซึ่งในป 2561 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนในเรื่องใดๆ เลย
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดําเนินการโดยคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ไดแสดงไว
ใน รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายขางตน บริษัทฯ ไดกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติ

ตางๆ ดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไมมีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิ
ทางการเมือง การคุกคามทางเพศ การใชแรงงานเด็กดวยการไมรับบุคคลอายุต่ํากวา 15 ป เขาเปน
พนักงานของบริษัท การใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือ
ทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิกจางอยางไมเปนธรรม การปฏิบัติตอพนักงานภายใตกฎหมาย
แรงงานซึ่งครอบคลุมการคุมครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอยางเครงครัด ตลอดจนใหความรู
ความเขาใจในหลักสิทธิ มนุษยชนแกพนักงาน เพื่อ ที่จะไดนําไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมดําเนินธุรกิจ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไมเคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายอยูใน “รายงานความรับผิดชอบตอสังคม” หัวขอ”
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม”)
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา รวมทั้งเคารพสิทธิ ในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่ น ไมเกี่ยวขอ งกับการลวงละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา ดวยการลอกเลียนแบบ หรือนําทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นมาใชในธุรกิจ
โดยไมไดรับอนุญาต มีการกระตุนใหพนักงานคิดคนนวัตกรรมใหม เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับสินคา
พัฒนาผลงานและระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัท
อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2550 จวบจนปจจุบัน เปนปที่ 12
บริษัทฯ มีนโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ไมนําเครื่องหมายการคามาใชประโยชนใน
การผลิต และจําหนายกอ นไดรับอนุญาตจากเจาของเคื่องหมายการคานั้นๆ ในกรณีที่ บริษัทฯ
ไดรับสัญญาอนุญาตใหใชเครื่อ งหมายการคาใดๆ บริษัทฯ ยึดถือ ปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ใน
สัญญาอยางเครงครัด
บริษัทฯ รณรงคใหพนักงานในองคกรรวมตอตานงดการใชผลิตภัณฑลอกเลียนแบบ

ใน ป 2561 บริ ษั ท ฯ ไม มี ก รณี ก ารละเมิ ด ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา หรื อ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
เครื่องหมายการคา
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

บริษัทฯ มีนโยบายในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้
ก) พนักงานจะตอ งใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามที่บริษัทอนุญาตใหใชงานไดเทานั้น เพื่อ
ปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ข) การนําผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือที่จะนํามาใชภายใน
บริษัท จะตองตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
ค) พนักงานจะตองไมนําเขา หรือมีสวนรวม หรือรับรู หรือเผยแพรขอมูลใดๆ ที่ขัดตอกฎหมาย
อันเปนการละเมิดตอผูอื่น ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและหามการจายสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ

จากปรัชญาการทํางานของทาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งเครือสหพัฒน ที่เนนการทํางาน
ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม ปลูกฝงเปนคานิยมของบริษัท ที่ไมสนับสนุนใหพนักงาน และผูบริหาร
ทุจริต ให หรือรับสินบน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนของบริษัท ซึ่งคานิยมดังกลาวไดบันทึกไวใน
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชัน โดยกําหนดใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงาน หามกระทํา หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง
และทางออม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ นโยบายตอตานการทุจริตคอร
รัปชัน และขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน แสดงในรายงานความรับผิดชอบตอ
สังคม หัวขอ “การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน”
บริษัทฯ ไดรับ “การรับรองการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
ทุจริต” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะครบกําหนด ตออายุในไตรมาส 3 ป 2562 นี้
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

คณะกรรมการบริษั ทกํ ากั บดู แลให มีก ารเป ดเผยสารสนเทศที่สํ าคั ญอยา งถู กต อ ง โปร งใส
ทันเวลา ตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการ
เปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบ
เทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัท
ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ชองทางอื่นๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน
บริษัทฯ ไดจัดสงสารสนเทศทั้งหลายดังกลาว ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยภายในเวลาที่กําหนด เพื่อเผยแพรใหนักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูล โดยนําสารสนเทศดังกลาวขึ้นเว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยางสม่ําเสมอ

สารสนเทศที่เปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
(แบบ 56-2) นอกจากงบการเงินแลว ยังมีการเปดเผยในเรื่องตางๆ เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการ
ดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแล
กิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน พรอม
ทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวโดยเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
2. นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ จึง

ไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ใหคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สําหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยูในหัวขอ “ความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม”
3. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปดเผยถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ

การดําเนินธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงลง
4. โครงสรางการถือหุน มีการเปดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม โดยเผยแพรผานเว็บไซตของ
บริษัท (www.thanulux.com)
5. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงการจัด ทํารายงานทางการเงิ นใหมีขอ มูลที่ถูกตอ ง ครบถวน และเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปดเผยขอมูลดังกลาว ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ
และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอผูถือ
หุ น และเพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจคณะกรรมการบริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูจัดการ เปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในป 2561
งบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี และนําสงงบการเงินตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ภายในเวลาที่กําหนด โดยไมถูกสั่งแกไขงบการเงินแตอยางใด
6. การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มีการเปดเผยบทบาท

และหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม จํานวน
ครั้งที่กรรมการบริษัทแตละคนเขารวมประชุมในปที่ผานมา ตามรายละเอียดในหัวขอ “โครงสราง
การจัดการ” และหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอย
7. การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ก รรมการและผู บ ริ ห าร มี ก ารเป ด เผยการถื อ หุ น และการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหุนบริษัทระหวางปของกรรมการและผูบริหารทั้งทางตรงและทางออมไว
ในรายงานประจําป ตามรายละเอียดในหัวขอ “การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  ผูถือหุน”

ในสวนรายงานการถือหลักทรัพย บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ของกรรมการและผูบริหาร ณ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
8. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ

บริษัท และผูบริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุ ด ย อ ย โดยรายละเอี ย ดดั ง กล า วได เ ป ด เผยไว ใ นแบบ 56-1 และรายงานประจํ า ป ในหั ว ข อ
“โครงสรางการจัดการ” เรื่องคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
9. นโยบายรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายให

กรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานใหบริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีสวนไดเสียของตนและ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ โดยในป 2561 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวอยางเครงครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวน
รวมในการตัดสินใจในวาระสําคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของกรรมการ
บริษัท และผูบริหารดังกลาวในจดหมายแจงมติที่ประชุมตอ ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
10. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ เปดเผยขอมูลการพัฒนาและฝกอบรมของ

กรรมการและผูบริหารตามรายละเอียดในหัวขอ “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท” และหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ขอ 5.7)
11. การทํารายการระหวางกั น บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน มีการเปดเผยรายละเอียด
โดยระบุชื่อคูสัญญา ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลคารายการ ตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท และสรุปขอมูลไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ “รายการระหวางกัน”
12. การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการดําเนินงานตามงบ

การเงินรายไตรมาสบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท ในกรณี
ที่กําไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ บริษัทฯ
ไดมีการเปดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานเพิ่มเติม
13. นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย

และมาตรการคุมครองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงาน ตามรายละเอียดในหัวขอ “การตอตานทุจริตคอรรัปชัน” ใน “รายงานความรับผิดชอบตอ
สังคม”
14. ความสัมพันธกับผูลงทุน บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความโปรงใส

และทั่วถึง โดยเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางรวดเร็ว
และเทาเทียมกัน โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และเว็บไซตของบริษัท www.thanulux.com นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดกําหนดบุคคลที่สามารถให
ขอมูล และขาวสารตามที่นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของตองการ โดยสามารถติดตอไดที่
นายศุภโชค สิริจันทรดิลก ตําแหนงเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ตอ 250 โทรสาร 0-2294-5101
E-Mail : supachoke@thanulux.com

ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุมสหพัฒนรวม 13 บริษัท ไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห นักลงทุน พบกลุมสหพัฒน ครั้งที่ 10” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2561 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 22
เพื่อเปดโอกาสใหนักวิเคราะหและนักลงทุนไดรับทราบพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท และไดรวมกัน
จัดทําหนังสือ สรุปขอ มูล แจกใหกับนักวิเคราะหและนักลงทุนที่มารวมงาน สําหรับผูที่ไมไดเขา
รวมงาน สามารถดูวีดีทัศนการจัดงานไดจากชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัท
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลใหบริษัทสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ใช ค วามรู
ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพื่อใหบริษัทฯ มีความเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน และกํากับดูแลใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลาย ไมจํากัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
โดยมีกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัท
ดําเนินกิจการอยู มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

2. คณะกรรมการบริษัท กําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
3. คณะกรรมการบริ ษั ท แต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ยช ว ยกลั่ น กรองงานที่ สํ า คั ญ เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริ ษัทไดจั ดทํากฎบัตรคณะกรรมการแต ละคณะ โดยกํ าหนดวาระการดํารง
ตําแหนง ขอบเขตอํานาจหนาที่ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทใน
บริษัทอื่น ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. คณะกรรมการบริษั ทจัดใหมีเ ลขานุการบริ ษัท เพื่อ ทํ าหน าที่ต ามกฎหมาย และตามที่ ไดรั บ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือ
ผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนา
ความรูอยางตอเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพื่อ ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือ ปฏิบัติใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน
8. คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อ ใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน
9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการบริษัท
ผูบริหารและพนักงาน อยางตอเนื่อง
10.คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุก
ทานมีความเปนอิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออก
เสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย
11. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะ
ประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการ
ผูจัดการทราบถึงผลการประชุม
14. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศที่จําเปน
เพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือ ผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายใน
ขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษา หรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท

15. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม าตรการดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย ง ของผลประโยชน ด ว ยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
16. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
17. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ
บริ ษั ท ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และส ง สํ า เนาให
เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
18. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัท โดย
มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
20. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท
21. คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง
การเงินเสนอไวในรายงานประจําป
22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการแต
ละคณะ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน
23. คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาที่ตางๆ เพื่อ
การกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
24. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงในบริษัทเปนครั้งแรก
25. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
26. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการ ดวยการจัดใหมี
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. โครงสร างคณะกรรมการ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการชุดยอ ย

ผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
ก) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทมี
กรรมการไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในป
2561 กรรมการบริ ษั ท มี จํ า นวน 8 คน มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ทั้ ง ทางด า นบั ญ ชี การเงิ น การบริ ห ารจั ด การ การตลาด กฎหมาย และสิ่ ง ทอ
ประกอบดวย
กรรมการทีเ่ ปนผูบริหาร
4 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
4 คน (ในจํานวนนี้ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน)
ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ซึ่งมากกวากฎหมายกําหนด
ข) คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระ กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ทุ ก คน มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ ว นในการดํ า รงตํ า แหน ง เป น กรรมการอิ ส ระตามหลั ก เกณฑ ที่ บ ริ ษั ท กํ า หนดในนิ ย าม

“กรรมการอิสระ” ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและ
ผูที่เกี่ยวของไมมีการถือหุนในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ไมเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมมีกรรมการอิสระคนใดที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนมากกวา 5 แหง
ค) กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ดูแลกระบวนการสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการใหเปนไปอยางโปรงใส (รายละเอียดตาม
หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร)
ง) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแลวอาจ
ไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก
จ) จํานวนบริษัททีก่ รรมการไปดํารงตําแหนง บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการ
ดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวขอ “ขอมูล
กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” อนึ่ง บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวน
บริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นวา การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท
ทุกทานที่ผานมา ทานไดเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ และไดใชความรู ความสามารถ รวมทั้งอุทิศ
เวลาในการบริหารงานบริษัทอยางเต็มที่โดยไมบกพรอง
ฉ) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ กําหนดหนาที่
ระหวางประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่
ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกันและถวงดุลซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความสมดุลในอํานาจ
การดําเนินการ และบริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ และของ
ฝายจัดการไวอยางชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่สามารถตรวจสอบได เพื่อความ
โปรงใสในการบริหารจัดการ
ช) เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ไดแตงตั้ง นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เปนเลขานุการบริษัท
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ฎหมายและบริ ษั ท กํ า หนด (รายละเอี ย ดตามหั ว ข อ
“โครงสรางการจัดการ” ขอ 3. เลขานุการบริษัท)
2. คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ชวย

ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานในแต ล ะด า น เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น มั่ น ใจในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ว า มี ก าร
ดําเนินงานที่โปรงใส มีผูกลั่นกลอง สอบทาน ใหคําแนะนําอยางรอบคอบ โดยกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู
ในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย และหัวขอ
“โครงสรางการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท)
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ก) ภาวะผู นํ า และวิ สั ย ทั ศ น คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู
ความสามารถ ประสบการณหลากหลายและมีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท
เปนผูใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และอนุมัติในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับนโยบาย

กลยุทธ แผนงานและเปาหมายประจําป ที่เสนอโดยฝายบริหาร รวมถึงกํากับดูแลใหการบริหารงาน
ของฝายจัดการเปนไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ของบริษัท และใหความเห็นชอบกลยุทธ
เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปข องบริษัทฯ ที่นําเสนอโดยฝายจัดการ โดยมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ไดอนุมัติกลยุทธระยะกลาง
ระยะสั้น และแผนงาน ประจําป 2562 รวมทั้งจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของฝายจัดการใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลคาและความมั่งคั่ง
แกบริษัทและผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ข) ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวเปนลายลักษณอักษร ประกอบดวย
ขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทําเปน 3 ภาษา คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุน คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติและ
ทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําทุกป มีการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี ก ารเผยแพร ผ า นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ พร อ มทั้ ง ได แ จกคู มื อ ให กั บ
กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และกําหนดใหทุกคนตองปฏิบัติตามคูมือดังกลาวอยางเครงครัด
รวมทั้งมีการนําจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทํา เปนการตูนแอนิเมชัน และมีการเปดใหพนักงาน
รับชมอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานใหม บริษัทฯ ไดบรรจุ
หัวขอจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไวในการปฐมนิเทศพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได
กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่ในการติดตามดูแลใหพนักงานในความรับผิดชอบของตน
มีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดําเนินธุ รกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงาน เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ
สําหรับผูที่ละเวนการปฏิบัติตามจะไดรับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมายในกรณีที่เปนการกระทําผิดกฎหมาย (รายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานฉบับเต็ม
สามารถดูในเว็บไซตของบริษัท)
ค) การจั ด ทํ า นโยบายความขั ด แย ง ของผลประโยชน คณะกรรมการบริ ษั ท ให
ความสําคัญในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแยงของผลประโยชนใหเปนไปอยางรอบคอบ
ระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตยสุจริต จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนไว
เปน สว นหนึ่ง ในนโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิจ การและจริ ยธรรมในการดํ าเนิน ธุ รกิ จ ซึ่ง สามารถดู
รายละเอี ย ดนโยบายดั งกลาวบนเว็บไซตของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ ไดเปดเผย
รายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนไวในหัวขอ “รายการระหวางกัน”
ง) การกํากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท
ใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกํากับ
ดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบตางๆ ดังกลาว

รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร ตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลได
อย า งเต็ ม ที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต อ คณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารประชุ ม
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัท
ยอยใน 5 ดาน ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม วามีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล
จ) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอเปาหมายขององคกร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและสอดคลอง
กับนโยบายของบริษัท โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใหเปนผูกําหนดแผนงาน
และขั้นตอนการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณากําหนดประเภทความเสี่ยง
สาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยง โดยมุงลดหรือขจัดความเสี่ยงตางๆ ภายใตการกํากับ ติดตาม ดูแลอยางเปน
ระบบและมีความตอเนื่องใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ในแตล ะปจจัย ใหอ ยูใ นระดับ ที่อ งคก รยอมรั บได โดยกําหนดวงรอบใหค ณะกรรมการนี้ ทําการ
ทบทวน ติดตาม แนะนําในประเด็นของหัวขอปจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแกไขและปองกัน
เพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการทําระบบบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมงาน
ทั้งหมดของบริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแตละดานของบริษัทฯ อยูในหัวขอ
“ปจจัยความเสี่ยง”)
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการกําหนดวันเวลาประชุมลวงหนาตลอดทั้งป

โดยกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เวนแตกรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุม
เพิ่มเติมตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้งเลขานุการบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ล ว งหน า ไม น อ ยกว า 7 วั น เพื่ อ ให
คณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อรับทราบและรวมตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท อนึ่ง ใน
ไตรมาส 4 ของทุกป คณะกรรมการบริษัทไดเชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดวย เพื่อใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เปนผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง พรอมทั้ง
เสนอแผนงาน กลยุทธและเปาหมายการดําเนินงานประจําป

ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนไดอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่กําลังพิจารณาไมไดเขารวมประชุม
และไมมีสิทธิออกเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทซึ่งเปนผูจดบันทึกการประชุม จะ
จัดทํารายงานการประชุม และสงรายงานการประชุมใหประธานกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน เพื่อ
พิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ
แกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหถูกตองยิ่งขึ้นได
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทไดลงนามแลว จะจัดเก็บไว
อยางเปนระบบ ณ สํานักงานบริษัท เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของสืบคน อางอิงและ
ตรวจสอบได
ในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการ
แตละทานไดแสดงไวในแบบ 56-1และรายงานประจําป
5. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญใน

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอ การปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้น จึงจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะโดยภาพรวม และรายบุคคล เปนประจําทุกป
ในป 2561 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหกับกรรมการทุกทานซึ่งมี
ความเปนอิสระในการประเมิน เมื่อทําแบบประเมินเรียบรอยแลวใหจัดสงคืนเลขานุการบริษัท เพื่อ
รวบรวม สรุปผลและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ

(1) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(2) ความเปนอิสระของกรรมการ
(3) ความสัมพันธกับฝายบริหารและผูมีสวนไดเสีย
ป 2561 ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.24
การประเมินผลงานประจําปของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ

(1) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
(2) การทําหนาที่ของกรรมการบริษัท
(3) การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
ป 2561 ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.09
การประเมินผลงานประจําป 2561 ของคณะกรรมการชุดยอย

ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 89.67
ข) คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 77.50
ค) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจ
มาก" มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 81.78

ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจ
มาก" มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.26
จ) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.67
ฉ) คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 79.79
การประเมินผลงานประจําปของกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให ป ระธานกรรรมการบริ ห ารเป น ผู ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อนําไปใชในการกําหนดคาตอบแทน ดังนี้
(1) ความมีวิสัยทัศน และกลยุทธเชิงธุรกิจ
(2) ความเปนผูนํา การสรางทีมงาน และการสรางผูรับผิดชอบทดแทน
(3) ความสามารถเชิงวิเคราะห และการสรางสรรคสิ่งใหม
(4) ความมุงมั่นสูประสิทธิภาพและผลสําเร็จ
(5) ความยืดหยุนและการปรับตัว
(6) ความซื่อตรงและความภักดีตอองคกร
ซึ่งผลการประเมินดังกลาวถือเปนความลับเฉพาะบุคคลไมสามารถเปดเผยได
6. ค า ตอบแทน คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนเป น ผู พิ จ ารณาวงเงิ น ค า ตอบแทน

กรรมการที่เหมาะสมนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แลวนําเสนอที่ประชุมผูถือ หุน
อนุมัติวงเงินคาตอบแทนดังกลาว
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 ประจําป 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ได
อนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไมเกิน 10.0 ลานบาทตอป โดยจายเปนคาเบี้ยประชุม
ใหกรรมการที่เขารวมประชุมในอัตราที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนประจําป
จายใหแกกรรมการทุกคน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณา
จัดสรร และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการ
และผู บ ริ ห ารในป 2561 บริ ษั ท ฯ ได เ ป ด เผยไว ใ นแบบ 56-1 และรายงานประจํ า ป หั ว ข อ
“คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”
7. การพัฒนากรรมการและผูบริ หาร บริษัทฯ ใหความสําคัญ และสงเสริมใหกรรมการและ

ผูบริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู จึงมีการสนับสนุนใหกรรมการทุกทานเขารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเปนหลักสูตรที่ กลต. กําหนดใหกรรมการของ
บริษัทฯ จดทะเบียนตองผานการอบรมอยางนอ ยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรดังกลาวแลว
คณะกรรมการบริษัท ยังใหความสําคัญเข ารวมรับการอบรมหลักสูตรอื่ น ๆ ทั้งที่จัด โดยสมาคม

สง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) เช น Audit Committee Program (ACP),
Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non Finance Director (FND) และ หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) หรือจัดโดยองคกรอื่น
เพื่อเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําที่เปนมืออาชีพ มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนองคกรสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเปนประโยชน
แกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกตอไปใน
อนาคต
รายละเอียดการเขารวมอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของแตละทาน ไดเปดเผยไวใน
รายงานประจําป และ แบบ 56-1 ในหัวขอ ขอ มูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํ านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท
การเขารับการอบรมของกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
คุณดุษฎี สุนทรธํารง

ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
l

l

l

คุณสุพจน ภควรวุฒิ
คุณมารินทร ลีลานุวัฒน

l
l

Big Data_The Consumer Goods Forum
เติบโตอยางยั่งยืนในยุคแหงขอมูลบนพื้นฐานความเขาใจบัญชีและภาษีอากร
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจกลุมสหพัฒน
Anti Corruption
Anti Corruption
Digital Marketing

การปฐมนิเทศกรรมการใหม

บริษัทฯ ไดมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน เพื่อ
เป น ประโยชน ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องกรรมการใหม พร อ มทั้ ง แจก “คู มื อ กรรมการบริ ษั ท จด
ทะเบียน” ใหกับกรรมการทุกทาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ก) สรุปเปรียบเทียบขอบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
ข) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
ค) นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
8. แผนการสืบทอดงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสราง

ความแข็งแกรงใหกับองคกร โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดันและใหโอกาสในการพัฒนาตนเองและใช
ศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยบริษัทฯไดจัดทําโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ดวย
การคัดเลือก วิเคราะห และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เปนการเตรียม
ความพรอมเพื่อกาวไปสูการเปนผูบริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองคการในอนาคต นอกจากนี้
บริษัทฯไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกพนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ทั้งในและตางประเทศ โดยมุงหวังใหพนักงานไดรับความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานเปนสําคัญ
รวมทั้งสงเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางผูบริหารเพื่อ สืบทอด
ตําแหนงผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักการดังนี้
ก) กําหนดคําอธิบายตําแหนงผูบริหารสูงสุด ความเกี่ยวของกับเปาหมายและกลยุทธของ
องคกร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู และทักษะที่ตองการ
ข) คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
ค) วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและสิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม
ง) จัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
จากการให ค วามสํ า คั ญ และการพั ฒ นาการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย า งต อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สงผลใหในป 2561 บริษัทฯ ไดรับผลการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ดวยคะแนนระดับ “ดีมาก”

การปฏิบัติตาม
หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ป 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติ
รางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) และกําหนดใหมีกระบวนการในการ
ทบทวนการนํา CG Code ไปปรับใชใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

ระบบควบคุม
ภายใน

บริษัทฯ สรา งระบบควบคุมภายในตามกรอบการควบคุ มภายในแบบบูรณการ COSO
2013 ของ The Committee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่ง
ประกอบด ว ย 5 องค ป ระกอบ 17 หลั ก การ เพื่ อ ช ว ยให บ ริ ษั ท บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ สํ า คั ญ คื อ
การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในการดําเนินการ รายงานทางบัญชีการเงินและ
รายงานอื่น ๆ มีความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนด และ
ขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ กําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในทําการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งจัดใหมีการประเมินตนเอง (CSA : Control Self-Assessment)
ในรอบป 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาบริษัทฯ
และบริษัทยอยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล

