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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว�าการมีระบบบริหารจัดการท่ีดี�โปร�งใส�และตรวจสอบได��ตลอดจนมีการถ�วงดุลอ�านาจ�
และระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม�ควบคู�ไปกับการเคารพสิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�นและ
รับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย�จะเป�นป�จจัยส�าคัญท่ีช�วยเสริมสร�างให�องค�กรมีภูมิคุ�มกันท่ีดีและสร�างความเจริญเติบโตอย�างสมดุล
และยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายการก�าก�บดูแลก�จการที�ดี
คณะกรรมการบริษัท�ได�ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานทุกคนยึดถือ

เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน�ดังน้ี�

1.� กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานทุกคน�มุ�งมั่นท่ีจะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ�จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�ไปปฏิบัติในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

2.� กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานทุกคน�ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ�ระมัดระวัง�ซื่อสัตย��สุจริต�โดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย�ข�อบังคับบริษัท�และประกาศที่เก่ียวข�อง

3.� ด�าเนินการให�โครงสร�างการจัดการของบริษัทฯ��มีการก�าหนดอ�านาจ�หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต�ละคณะและผู�บริหารอย�างชัดเจน

4.� ด�าเนินการให�มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม�รวมถึงการมีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต�องเช่ือถือได�

5.� ด�าเนินการให�มีการเป�ดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญอย�างเพียงพอ�เชื่อถือได��และทันเวลา�ตราบเท�าท่ีไม�กระทบต�อประโยชน�
อันชอบธรรมของบริษัทฯ

6.� ตระหนักและเคารพในสิทธิแห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น�ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

7.� ด�าเนินการโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น�ผู�มีส�วนได�เสีย�ชุมชน�สังคมและส่ิงแวดล�อม

8.� มุ�งม่ันสู�ความเป�นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ�โดยยึดมั่นในการสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�าด�วยการรับฟ�งและทบทวน
ตนเอง�เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารและสร�างสรรค�สิ่งที่ดีท่ีสุดอยู�เสมอ

9.� ปลูกฝ�งคุณธรรม� จริยธรรม� สร�างจิตส�านึกอันดีงาม� ปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเป�นธรรม� ตลอดจนมุ�งมั่นในการ
พัฒนา�และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย�างต�อเน่ือง

10.� ต�อต�านการทุจริต�การคอร�รัปช่ัน�ไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา�เคารพต�อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

11.� ด�าเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�ด�วยความรอบคอบและมีเหตุผล�โดยยึดถือประโยชน�ของบริษัทฯ�เป�นที่ตั้ง

ท้ังนี้บริษัทฯ�ได�มีการเผยแพร�นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�ให�กับพนักงาน�ผู�ถือหุ�น�และบุคคลทั่วไป�ได�รับทราบผ�าน
เว็บไซต�ของบริษัทฯ�www.thanulux.com��ภายใต�หัวข�อ�เกี่ยวกับบริษัท�ถ�การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�ถ�นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�ษ�ทและคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร�างการจัดการของบริษัทฯ�ประกอบด�วยคณะกรรมการบริษัท�คณะกรรมการชุดย�อย�และผู�บริหาร�มีการแบ�งแยก

หน�าท่ีอย�างชัดเจน�เพ่ือให�การด�าเนินงานมีความโปร�งใส�สามารถตรวจสอบถ�วงดุล�โดยคณะกรรมการบริษัท�เป�นผู�แต�งตั้งคณะ
กรรมการชุดย�อยต�างๆ�ที่มีความรู�ความช�านาญท่ีเหมาะสม�ดูแลรับผิดชอบงานในแต�ละด�าน�เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมั่นใจได�ว�าบริษัทฯ�
มีการด�าเนินงานและกลั่นกรองงานอย�างรอบคอบ�ซ่ึงประกอบด�วย�คณะกรรมการตรวจสอบ�คณะกรรมการสรรหา�คณะกรรมการ
พิจารณาค�าตอบแทน�คณะกรรมการบริหารความเส่ียง�คณะกรรมการธรรมาภิบาล�และคณะกรรมการบริหาร

การก�าก�บดูแลก�จการ
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได�ก�าหนดขอบเขตอ�านาจด�าเนินการ�และหน�าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุดไว�อย�าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต�างๆ�โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย�อย�ท�าหน�าท่ีดูแลการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท�และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1.� คณะกรรมการบร�ษ�ท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย��มีจ�านวน�8�คน�ประกอบด�วย

•� กรรมการท่ีไม�ได�เป�นผู�บริหาร� � 5�คน��ซ่ึงรวมกรรมการอิสระ�3�คน

•� กรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร� � 3�คน

� รายชื�อคณะกรรมการบร�ษ�ท

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� นายมนู ลีลานุวัฒน� ประธานกรรมการ

� นายธรรมรัตน�� โชควัฒนา รองประธานกรรมการ

� นางสาวดุษฎี สุนทรธ�ารง กรรมการ

� นายสุพจน� ภควรวุฒิ กรรมการ

� นางสาวมารินทร� ลีลานุวัฒน���� กรรมการ

� นายผดุง เตชะศรินทร� กรรมการอิสระ

� รศ.นเรศร� เกษะประกร กรรมการอิสระ

� รศ.ดร.นิพนธ� พัวพงศกร กรรมการอิสระ

หมายเหตุ�:� นางวารินทร���ลีลานุวัฒน��ถึงแก�กรรมเมื่อวันที่�28�ตุลาคม�2562�คณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติแต�งตั้งนายมนู��ลีลานุวัฒน��เข�าด�ารงต�าแหน�ง
ประธานกรรมการ�เมื่อวันท่ี�17�ธันวาคม�2562

� � โดยมี�นายบุณยสิทธิ์�โชควัฒนา�ด�ารงต�าแหน�ง�ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท�
� � นายศุภโชค�สิริจันทรดิลก�ด�ารงต�าแหน�ง�เลขานุการบริษัท

� วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบร�ษ�ท

กรรมการบริษัทแต�ละท�าน�มีวาระการด�ารงต�าแหน�งเป�นไปตามข�อบังคับของบริษัทฯ�และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท�ดังน้ี

1.� ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจ�าป�ทุกคร้ัง� ให�กรรมการบริษัทออกจากต�าแหน�งเป�นจ�านวน� 1� ใน� 3� เป�นอัตรา�
ถ�าจ�านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ�งออกให�ตรงเป�น�3�ส�วนไม�ได��ก็ให�ออกโดยจ�านวนใกล�ที่สุดกับส�วน�1�ใน�3�กรรมการบริษัทซึ่ง
อยู�ในต�าแหน�งนานท่ีสุด�จะเป�นผู�ออกจากต�าแหน�งและอาจได�รับการเลือกตั้งใหม�อีกคร้ัง

2.� กรรมการบริษัทจะพ�นจากต�าแหน�ง�เมื่อครบก�าหนดตามวาระ�หรือลาออก�หรือถึงแก�กรรม�หรือขาดคุณสมบัติตาม
กฎหมายก�าหนด�หรือที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติถอดถอนให�พ�นจากต�าแหน�ง�หรือศาลมีค�าส่ังให�ออก

3.� กรรมการบริษัทที่ประสงค�จะลาออกก�อนครบวาระการด�ารงต�าแหน�ง� ให�ยื่นหนังสือลาออกต�อบริษัทฯ� และจะแจ�ง
การลาออกของตนให�นายทะเบียนตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจ�ากัดทราบด�วยก็ได��การลาออกน้ันมีผลนับแต�วันท่ีหนังสือ
ลาออกไปถึงบริษัทฯ
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

4.� ในกรณีที่ต�าแหน�งกรรมการบริษัทว�างลง� เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ� และยังคงเหลือวาระไม�
น�อยกว�า� 2� เดือน� ให�คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนต�าแหน�งท่ีว�างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราว
ถัดไป�บุคคลซึ่งเป�นกรรมการบริษัทดังกล�าว�จะอยู�ในต�าแหน�งได�เพียงเท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

5.� ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอาจลงมติให�กรรมการบริษัทคนใดออกจากต�าแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วยคะแนนเสียง
ไม�น�อยกว�าสามในสี่ของจ�านวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง�และมีหุ�นนับรวมกันได��ไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
หุ�นท่ีถือโดยผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

� การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต�องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริษัทท้ังหมด�
จึงจะครบเป�นองค�ประชุม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท�ให�ถือเสียงข�างมากของกรรมการบริษัทท่ีเข�าร�วมประชุม

� อ�านาจด�าเน�นการของคณะกรรมการบร�ษ�ท

1.� แต�งตั้ง� ถอดถอน� มอบอ�านาจหน�าท่ี� ให�แก�ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท� คณะกรรมการชุดต�างๆ� และกรรมการ
ผู�จัดการไปปฏิบัติ

2.� ปรึกษาผู�เช่ียวชาญ�หรือ�ท่ีปรึกษาของบริษัทฯ�(ถ�ามี)�หรือจ�างท่ีปรึกษา�หรือผู�เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป�นด�วย
ค�าใช�จ�ายของบริษัท�

3.� อนุมัติการได�รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ�ในวงเงินส�วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

4.� อนุมัติการให�กู�ยืมแก�บริษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ�ในฐานะผู�ถือหุ�น�หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจ
ทางการค�าต�อกัน�หรือบริษัทอื่น�ในวงเงินส�วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

5.� อนุมัติการเข�าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อแก�บริษัทท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ� ในฐานะผู�ถือหุ�น� หรือบริษัทที่
มีการประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน�หรือบริษัทอื่น�ในวงเงินส�วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

6.� อนุมัติการก�อตั้ง�ควบรวม�หรือเลิกบริษัทย�อย

7.� อนุมัติการลงทุน�ขายเงินลงทุนในตราสารทุน�และ/หรือ�ตราสารหน้ี�ในวงเงินส�วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

8.� อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร�ในวงเงินส�วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

9.� อนุมัติการจ�าหน�าย�จ�าย�โอน�ในทรัพย�สินถาวร�ในวงเงินส�วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

10.� อนุมัติการปรับสภาพ�ท�าลาย�ตัดบัญชี�ซ่ึงสินทรัพย�ถาวรและสินทรัพย�ท่ีไม�มีตัวตนท่ีเลิกใช��ช�ารุด�สูญหาย�ถูกท�าลาย�
เสื่อมสภาพ�หรือล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได��มีมูลค�าทางบัญชีรวมในวงเงินส�วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

11.� อนุมัติการปรับสภาพ�ท�าลาย�ตัดบัญชี�ซ่ึงวัตถุดิบ�และ/หรือ�สินค�าคงเหลือ�ท่ีเสื่อมสภาพหรือล�าสมัย�ซ่ึงจะท�าให�มี
มูลค�าทางบัญชีลดลง�ในวงเงินส�วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

12.� อนุมัติการประนีประนอม� การระงับข�อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ� การร�องทุกข�� การฟ�องร�องคดี� และ/หรือ� การ
ด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ�ในนามบริษัทฯ�ส�าหรับเร่ืองที่มิใช�ปกติวิสัยทางการค�าของบริษัทฯ�และ/หรือ�ท่ีเป�นปกติ
วิสัยทางการค�า�ในส�วนที่มีทุนทรัพย�เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

13.� อนุมัติการเข�าท�าธุรกรรมท่ีมิใช�ปกติวิสัยของธุรกิจ�ในวงเงินส�วนท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

14.� เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทุน�หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�น�การแก�ไข�เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห�สนธิ� ข�อบังคับ
และ/หรือวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ�ต�อผู�ถือหุ�น

15.� อนุมัติให�คณะกรรมการบริหารเป�นผู�ก�าหนดคู�มืออ�านาจด�าเนินการ�ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร

16.� มอบอ�านาจให�แก�ฝ�ายจัดการ�พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ�หรือบุคคลอ่ืนใดท�าการแทนได��ภายใต�ขอบเขตอ�านาจ
หน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัท

17.� มีอ�านาจเชิญฝ�ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ�ท่ีเก่ียวข�องมาช้ีแจง�ให�ความเห็น�ร�วมประชุมหรือส�งเอกสารตาม
ท่ีเห็นว�าเก่ียวข�องจ�าเป�น

18.� แต�งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

19.� บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล�าวข�างต�น� ท่ีเกี่ยวข�องกับเรื่องการได�มาหรือจ�าหน�ายไปซ่ึง
สินทรัพย�และการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน�ให�ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

หน้าที�และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษ�ท

1.� ก�าหนดทิศทาง�เป�าหมาย�และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

2.� อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าป�� รวมท้ังก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการให�เป�นไปตามกฎหมาย�
นโยบาย�และแผนงานที่ก�าหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.� ส�งเสริมให�จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ� จริยธรรม� และจรรยาบรรณธุรกิจที่เป�นลายลักษณ�อักษร� เพื่อให�
กรรมการบริษัท�ผู�บริหารและพนักงาน�ใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจและติดตามให�มีการปฏิบัติตามอย�างจริงจัง

4.� จัดให�มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ�เหมาะสม�เพื่อให�ม่ันใจว�า�การท�ารายการต�างๆ�ได�รับอนุมัติจากผู�มีอ�านาจ�มีการสอบ
ทานและจัดท�าบัญชีท่ีถูกต�อง�ตลอดจนมีระบบต�างๆ�ท่ีสามารถป�องกันการน�าทรัพย�สินของบริษัทฯ�ไปใช�ในทางมิชอบ

5.� การท�ารายการที่อาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน�ต�องมีการพิจารณาอย�างรอบคอบ� มีแนวทางท่ีชัดเจนและเป�น
ไปเพื่อผลประโยชน�ของบริษัทฯ� และผู�ถือหุ�น� โดยผู�มีส�วนได�เสียไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข�อก�าหนดเกี่ยวกับ
ข้ันตอนการด�าเนินการและการเป�ดเผยข�อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน�ให�ถูกต�อง

6.� ให�ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู�สอบบัญชีได�ตรวจสอบ�และ/หรือ�สอบทานแล�วและได�ผ�านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว

7.� รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน� และมีการเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนอย�างถูกต�อง�
มีมาตรฐานและโปร�งใส

8.� รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9.� เรียกประชุมผู�ถือหุ�น�โดยก�าหนด�วัน�เวลา�สถานที่�และระเบียบวาระการประชุมผู�ถือหุ�น�ตลอดจนก�าหนดอัตราการ
จ�ายเงินป�นผล�(หากมี)�และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต�อผู�ถือหุ�น�

ในระหว�าง�21�วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นแต�ละคร้ัง�บริษัทฯ�จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�นก็ได�� โดยประกาศให�ผู�ถือหุ�น
ทราบ�ณ�ส�านักงานใหญ�และส�านักงานสาขาของบริษัทฯ�ไม�น�อยกว�า�14�วันก�อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�น�หรือก�าหนดวัน
เพื่อก�าหนดรายช่ือผู�ถือหุ�น�(Record�Date�:�RD)�ล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นไม�เกิน�2�เดือน�เพ่ือสิทธิในการเข�าร�วมประชุม
ผู�ถือหุ�น�และสิทธิในการรับเงินป�นผล
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

10.� จัดท�ารายงาน�“ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต�อรายงานทางการเงิน”�โดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจ�าป�
ของบริษัทฯ�(แบบ�56-2)�และแบบแสดงรายการข�อมูลประจ�าป��(แบบ�56-1)

11.� ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต�อหน�วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข�อง�เพื่อให�มั่นใจว�าได�แสดงข�อความ�หรือลงรายการเป�น
ไปโดยถูกต�องตรงตามข�อมูลท่ีปรากฏอยู�ในสมุดบัญชี�ทะเบียน�หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ

12.� อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท�และ/หรือ�คณะกรรมการชุดอื่น

13.� ปฏิบัติการอื่นใด�ท่ีเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในป��2562�คณะกรรมการบริษัทได�มีการประชุมจ�านวน�8�ครั้ง�มีการทบทวน�วิสัยทัศน��พันธกิจ�และค�านิยมองค�กร�ก�าหนด
ทิศทาง� เป�าหมาย� และกลยุทธ�ในการด�าเนินธุรกิจ� ติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน�าของแผนกลยุทธ�เป�นประจ�าทุก
ไตรมาส�การประชุมได�ก�าหนดวันเวลาไว�เป�นการล�วงหน�าตลอดท้ังป��และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะ
สม�การเข�าร�วมประชุมของกรรมการแต�ละคนปรากฎในแบบ�56-1และรายงานประจ�าป��หัวข�อ�โครงสร�างการจัดการ

2.� คณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท�ครั้งที่�3/2562�เมื่อวันท่ี�9�พฤษภาคม�2562�ได�มีมติแต�งตั้งกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย��และตลาดหลักทรัพย�ก�าหนด�ด�ารงต�าแหน�งกรรมการตรวจสอบ�เพ่ือท�าหน�าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี� โดยเฉพาะด�านกระบวนการรายงานทางการเงิน� ระบบการควบคุมภายใน�
กระบวนการตรวจสอบ�และการปฏิบัติตามกฎหมายและข�อก�าหนดท่ีเกี่ยวข�อง�คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน�3�คน�ดังน้ี

� รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� นายผดุง เตชะศรินทร� ประธานกรรมการตรวจสอบ

� รศ.นเรศร� เกษะประกร กรรมการตรวจสอบ

� รศ.ดร.นิพนธ� พัวพงศกร กรรมการตรวจสอบ

โดย�นายวรเดช�ป�งศิริเจริญ�ด�ารงต�าแหน�งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ�มีคุณสมบัติตามท่ีปรากฏใน�หัวข�อระบบ
ควบคุมภายใน�และ�“แบบ�56-1�ส�วนท่ี�2�ข�อ�11.3”

คณะกรรมการตรวจสอบ�มีวาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ�1�ป��นับตั้งแต�เดือนพฤษภาคม�2562�-�พฤษภาคม�2563�โดย
นายผดุง� เตชะศรินทร�� เป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�ในการสอบทานความน�าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ� (ประวัติการ
ศึกษาและประสบการณ�การท�างานของกรรมการท�านดังกล�าวอยู�ในหัวข�อ� “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ�ผู�บริหาร�ผู�มีอ�านาจ
ควบคุม�และเลขานุการบริษัท”)

ท้ังน้ี� คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ� ทุกคนไม�ได�เป�นผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ� ไม�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการให�
บริการทางวิชาชีพกับบริษัท�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง�และไม�ได�ด�ารงต�าแหน�งเป�น
กรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ��บริษัทย�อย�หรือบริษัทย�อยในล�าดับเดียวกัน
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� อ�านาจด�าเน�นการของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.� ก�าหนดให�มีการประสานความเข�าใจให�อยู�ในแนวทางเดียวกันระหว�างผู�สอบบัญชี� คณะกรรมการบริษัทและหน�วย
งานตรวจสอบภายใน

2.� ปรึกษาผู�เช่ียวชาญ�หรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ�(ถ�ามี)�หรือจ�างที่ปรึกษา�หรือผู�เชี่ยวชาญภายนอก�ในกรณีจ�าเป�นด�วย
ค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ�

3.� มีอ�านาจเชิญ�ผู�บริหาร�ฝ�ายจัดการ�หรือพนักงานของบริษัทฯ�ท่ีเกี่ยวข�อง�มาช้ีแจง�ให�ความเห็น�ร�วมประชุมหรือส�ง
เอกสารตามท่ีเห็นว�าเกี่ยวข�องจ�าเป�น�ตลอดจนเข�าถึงข�อมูลได�ทุกระดับขององค�กร

4.� มีอ�านาจในการตรวจสอบผู�ท่ีเกี่ยวข�องและเร่ืองท่ีเกี่ยวข�องภายในขอบเขตของอ�านาจและหน�าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

� หน้าที�และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.� สอบทานให�บริษัทฯ� มีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและเพียงพอ� โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่ส�าคัญของ
บริษัท�รวมท้ังการเป�ดเผยข�อมูลให�เป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.� สอบทานให�บริษัทฯ� มีระบบการควบคุมภายใน� (internal� control)� การป�องกันการทุจริตคอร�รัปชัน� และระบบการ
ตรวจสอบภายใน�(internal�audit)�ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล�

3.� พิจารณาความเป�นอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน� ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน� แต�งต้ัง�
โยกย�าย�เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน�หรือหน�วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน�รวมทั้งดูแลให�
ผู�ด�ารงต�าแหน�งหัวหน�างานตรวจสอบภายใน�มีวุฒิการศึกษา�ประสบการณ��การอบรม�ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน�าท่ี

4.� พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของส�านักงานตรวจสอบภายใน

5.� พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ�และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน�วยงานตรวจสอบภายใน

6.� สอบทานให�บริษัทฯ�ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย��ข�อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย�และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท

7.� พิจารณาคัดเลือก�เสนอแต�งตั้ง�และ/หรือ�เลิกจ�าง�บุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระ�เพ่ือท�าหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท�
และเสนอค�าตอบแทนของบุคคลดังกล�าว�รวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชี�โดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย�อย�างน�อย
ป�ละ�1�ครั้ง

8.� พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน� หรือรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�� ให�เป�นไปตามกฎหมาย� และข�อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน� ท้ังนี้� เพ่ือให�มั่นใจว�ารายการดังกล�าว
สมเหตุสมผล�และเป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัท

9.� จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ�โดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจ�าป�ของบริษัท� ซ่ึงรายงานดังกล�าวต�องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ�และต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อย�ดังต�อไปน้ี

(ก)� ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต�อง�ครบถ�วน�เป�นท่ีเช่ือถือได�ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข)� ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท�การทุจริตคอร�รัปช่ัน�และการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัท
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

(ค)� ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด �วยหลักทรัพย �และตลาดหลักทรัพย�� ข �อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�หรือกฎหมายที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท

(ง)� ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี�และหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน

(จ)� ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�

(ฉ)� จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ�และการเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน

(ช)� ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร�(charter)

(ซ)� รายการอ่ืนท่ีเห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนท่ัวไปควรทราบ�ภายใต�ขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท

10.� ในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ� หากพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการหรือการกระท�าดังต�อไปน้ี�
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยส�าคัญต�อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท� ให�คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต�อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร��

(ก)� รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

(ข)� การทุจริตคอร�รัปชัน�หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร�องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค)� การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�� ข�อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�
หรือ�กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู�บริหาร�ไม�ด�าเนินการให�มีการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาที่ก�าหนด�กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหน่ึง�อาจรายงานว�ามีรายการหรือการกระท�าดังกล�าวต�อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย��
หรือตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

11.� สนับสนุนและติดตามให�บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพ

12.� ดูแลให�บริษัทฯ�มีช�องทางการรับแจ�งเบาะแส�และข�อร�องเรียนต�าง�ๆ �เก่ียวกับรายการในงบการเงินที่ไม�เหมาะสม�การ
ทุจริตคอร�รัปช่ัน�หรือประเด็นอื่น�ๆ�โดยมีกระบวนการป�องกัน�รักษาความลับของผู�แจ�งเบาะแส�รวมท้ังมีกระบวนการสอบสวน
ท่ีเป�นอิสระ�และมีการด�าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม

13.� ดูแลให�บริษัทฯ�มีระบบการบริหารงานด�วยหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

14.� ทบทวน� ปรับปรุง� และแก�ไข� กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป�นประจ�า� และน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท�
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

15.� จัดให�มีการประเมินตนเองอย�างน�อย�ป�ละ�1�ครั้ง

16.� ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ�โดยอาศัย
อ�านาจตามข�อบังคับของบริษัทฯ�และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าวข�างต�น� คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต�อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง� และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ�ต�อบุคคลภายนอก
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ป��2562�คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอเป�นประจ�าทุกเดือน�รวม�12�ครั้ง�โดยได�ก�าหนดวันเวลาประชุมไว�
เป�นการล�วงหน�าตลอดท้ังป��มีการประชุมร�วมกับฝ�ายจัดการเพ่ือหารือ�และแลกเปล่ียนข�อคิดเห็นที่เก่ียวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ�
นอกจากน้ีมีการประชุมร�วมกับฝ�ายจัดการและผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ�1�ครั้ง�เพ่ือสอบถามในประเด็นท่ีตรวจพบจากการตรวจ
สอบงบการเงินบริษัทฯ�ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบริษัทเป�นประจ�าทุกไตรมาส�และรายงานต�อผู�ถือ
หุ�นตามท่ีปรากฏในรายงานประจ�าป�

3.� คณะกรรมการสรรหา

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท� คร้ังท่ี� 3/2562� เมื่อวันท่ี� 9� พฤษภาคม� 2562� ได�มีมติแต�งต้ังกรรมการสรรหา� ท�าหน�าท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท�ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�เพื่อการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน�งกรรมการบริษัท�และผู�บริหารระดับสูง�เพื่อให�มั่นใจได�ว�าบริษัทฯ�มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล�าว
อย�างโปร�งใส�คณะกรรมการสรรหามีจ�านวน�3�คน�ดังน้ี

� รายชื�อคณะกรรมการสรรหา

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� นายมนู ลีลานุวัฒน� ประธานกรรมการสรรหา

� นายธรรมรัตน�� โชควัฒนา กรรมการสรรหา

� นางสาวมารินทร� ลีลานุวัฒน� กรรมการสรรหา

หมายเหตุ�:� นางวารินทร���ลีลานุวัฒน��ถึงแก�กรรมเมื่อวันที่�28�ตุลาคม�2562�คณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติแต�งตั้งนางสาวมารินทร���ลีลานุวัฒน��เข�าด�ารง
ต�าแหน�งกรรมการสรรหา�เมื่อวันท่ี�17�ธันวาคม�2562

� � คณะกรรมการสรรหา�มีวาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ�1�ป��นับต้ังแต�เดือนพฤษภาคม�2562�-�พฤษภาคม�2563

� อ�านาจด�าเน�นการของคณะกรรมการสรรหา

1.� ปรึกษาผู�เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ�(ถ�ามี)�หรือจ�างที่ปรึกษา�หรือผู�เชี่ยวชาญภายนอก�ในกรณีจ�าเป�นด�วย
ค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ

2.� มีอ�านาจเชิญฝ�ายจัดการ�หรือพนักงานของบริษัทฯ�ท่ีเกี่ยวข�องมาช้ีแจง�ให�ความเห็น�ร�วมประชุม�หรือส�งเอกสารตาม
ท่ีเห็นว�าเก่ียวข�องจ�าเป�น

� หน้าที�และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1.� พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท

2.� ตรวจสอบประวัติและข�อมูลต�างๆของบุคคลท่ีถูกเสนอให�ด�ารงต�าแหน�งกรรมการบริษัท� โดยค�านึงถึงความรู�� ความ
สามารถ�ประสบการณ��ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ�เพ่ือให�ได�บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป�นไปตามหลักเกณฑ�ใน
การสรรหา�ข�อบังคับของบริษัทฯ�และกฎหมายที่เก่ียวข�อง

3.� พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการบริษัท� เพื่อเสนอต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ� เว�นแต�ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบก�าหนดตามวาระ� ให�เสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

4.� จัดท�าความเห็นหรือข�อเสนอแนะต�างๆ�เพื่อใช�ประกอบการพิจารณา

5.� ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา�และน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

6.� ปฏิบัติการอื่นใด�ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ในป��2562�ท่ีผ�านมา�คณะกรรมการสรรหามีการประชุม�4�คร้ัง�โดยก�าหนดตารางวันเวลาการประชุมไว�เป�นการล�วงหน�า
ตลอดป��และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม�และได�รายงานผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบริษัท�
และต�อผู�ถือหุ�น�ดังท่ีปรากฏในรายงานประจ�าป�

4.� คณะกรรมการพ�จารณาค่าตอบแทน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท�ครั้งท่ี�3/2562�เมื่อวันท่ี�9�พฤษภาคม�2562�ได�มีมติแต�งต้ังกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�
ท�าหน�าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท�ในการพิจารณาหลักเกณฑ�ในการจ�าย�และรูปแบบค�าตอบแทนของ
กรรมการบริษัท�ทั้งน้ีเพื่อให�มั่นใจได�ว�าบริษัทฯ�มีการพิจารณาค�าตอบแทนอย�างโปร�งใสและเป�นธรรม� คณะกรรมการพิจารณา
ค�าตอบแทนมีจ�านวน�3�คน�ดังน้ี

� รายชื�อคณะกรรมการพ�จารณาค่าตอบแทน

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� นายธรรมรัตน�� โชควัฒนา ประธานกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน

� นางสาวดุษฎี สุนทรธ�ารง กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน

� นางสาวมารินทร� ลีลานุวัฒน� กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน

หมายเหตุ�:� นางวารินทร���ลีลานุวัฒน��ถึงแก�กรรมเมื่อวันที่�28�ตุลาคม�2562�คณะกรรมการบริษัทได�มีมติอนุมัติแต�งตั้งนางสาวมารินทร���ลีลานุวัฒน��เข�าด�ารง
ต�าแหน�งกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�เมื่อวันที่�17�ธันวาคม�2562

� คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน� มีวาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ� 1� ป�นับตั้งแต�เดือนพฤษภาคม� 2562� -�
พฤษภาคม�2563

� อ�านาจด�าเน�นการของคณะกรรมการพ�จารณาค่าตอบแทน

1.� ปรึกษาผู�เช่ียวชาญ�หรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ�(ถ�ามี)�หรือจ�างที่ปรึกษา�หรือผู�เชี่ยวชาญภายนอก�ในกรณีจ�าเป�นด�วย
ค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ

2.� มีอ�านาจเชิญฝ�ายจัดการ�หรือพนักงานของบริษัทฯ�ท่ีเก่ียวข�องมาชี้แจง�ให�ความเห็น�เข�าร�วมประชุม�หรือส�งเอกสาร
ตามท่ีเห็นว�าเกี่ยวข�องจ�าเป�น

หน้าที�และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการพ�จารณาค่าตอบแทน

1.� พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการบริษัท�และสามารถท�าความเห็นหรือเสนอแก�ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ�ดังกล�าวต�อคณะกรรมการบริษัทได��เพื่อให�การจัดสรรค�าตอบแทนมีความเหมาะสม

2.� พิจารณาก�าหนดวงเงินค�าตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัท�โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน�การ
เติบโต�และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ�วงเงินค�าตอบแทนที่ได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น�และจ�านวนเงินค�าตอบแทนที่
จ�ายในป�ท่ีผ�านมา�เพื่อน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ืออนุมัติ

3.� พิจารณาจัดสรรค�าตอบแทนแก�กรรมการบริษัท�กรรมการตรวจสอบ�กรรมการสรรหา�กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�
กรรมการบริหารความเส่ียง�และกรรมการธรรมาภิบาล�โดยพิจารณาจาก�อ�านาจหน�าที่�ความรับผิดชอบ�และผลการปฏิบัติงาน�
ภายในวงเงินที่ผู�ถือหุ�นได�อนุมัติ�และน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ

4.� พิจารณาค�าตอบแทนแก�กรรมการสรรหา�กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�กรรมการบริหารความเสี่ยง�และกรรมการ
ธรรมาภิบาล�(ท่ีมิได�ด�ารงต�าแหน�งกรรมการบริษัท)�โดยพิจารณาจาก�อ�านาจหน�าที่�ความรับผิดชอบ�และผลการปฏิบัติงาน�ส�าหรับ
กรรมการชุดนั้นๆ�และน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

5.� ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทนและน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.� ปฏิบัติการอื่นใด�ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป��2562�คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�มีการประชุมจ�านวน�2�คร้ัง�โดยก�าหนดตารางวันเวลาการประชุม�ไว�เป�นการ
ล�วงหน�าตลอดป��และได�รายงานผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบริษัทและต�อผู�ถือหุ�น�ดังที่ปรากฏในรายงานประจ�าป�

5.� คณะกรรมการบร�หารความเสี�ยง

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท� ครั้งท่ี� 3/2562� เมื่อวันท่ี� 9� พฤษภาคม� 2562� ได�มีมติแต�งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง�เพ่ือพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค�กร�จัดอันดับความเสี่ยง�ก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง�รวมท้ัง
มอบหมายผู�รับผิดชอบจัดหามาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได��คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง�
มีจ�านวน�6�คน�ดังน้ี

� รายชื�อคณะกรรมการบร�หารความเสี�ยง

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� นายกฤช ฟอลเล็ต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

� นายสุพจน��� ภควรวุฒิ กรรมการบริหารความเส่ียง

� นายสุชาติ ลายลักษณ�ศิริ กรรมการบริหารความเส่ียง

� ดร.ม.ล.�ศิราภิรมย� ธีรประเสริฐ กรรมการบริหารความเส่ียง

� นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการบริหารความเส่ียง

� นางสาวสุนีย� คงสงฆ� กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง�มีวาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ�1�ป��นับตั้งแต�เดือนพฤษภาคม�2562�-�พฤษภาคม�2563

อ�านาจด�าเน�นการของคณะกรรมการบร�หารความเสี�ยง

1.� มีอ�านาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ�ที่เก่ียวข�องมาช้ีแจง� ให�ความเห็น� เข�าร�วมประชุม�หรือ�ส�งเอกสารตามท่ีเห็นว�า�
เกี่ยวข�องจ�าเป�น

2.� ปรึกษาผู�เช่ียวชาญ�หรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ� (ถ�ามี)� หรือ� จ�างที่ปรึกษา� หรือผู�เชี่ยวชาญภายนอก� ในกรณีจ�าเป�น�
ด�วยค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ�

3.� มีอ�านาจแต�งต้ังคณะท�างานประเมินและติดตามความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร

หน้าที�และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�หารความเสี�ยง

1.� ก�าหนดนโยบาย�เป�าหมาย�วางแผน�และจัดระบบการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทให�เกิดความชัดเจนต�อเน่ือง�
เพื่อการจัดการความเสี่ยงต�างๆ�ท่ีส�าคัญ�และรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเป�นรายไตรมาส�รวมท้ังสื่อสารให�คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ

2.� สนับสนุนผลักดันให�เกิดความร�วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในองค�กร

3.� ดูแลให�บริษัทฯ�มีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม� และมีประสิทธิภาพ�รวมท้ังความเส่ียงจากการทุจริตคอร�รัปชั่น�
โดยให�ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล�วงหน�า�และรายการผิดปกติท้ังหลาย
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

4.� ดูแลให�บริษัทฯ�และหน�วยงานของบริษัท�ปฏิบัติตามกฎหมาย�หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข�องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

5.� พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงท้ังองค�กรให�มีประสิทธิภาพอย�างต�อเน่ือง

6.� จัดท�ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง�เป�ดเผยไว�ในรายงานประจ�าป�ของบริษัท�ซ่ึงรายงานดังกล�าวต�อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.� ทบทวน�ปรับปรุง�และแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป�นประจ�า�และน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท�
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.� ปฏิบัติการอื่นใด�ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป�� 2562� คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจ�านวน� 4� ครั้ง� และประชุมติดตาม� ทบทวนการประเมินความ
เสี่ยงของแต�ละหน�วยงาน�รวม�8�คร้ัง�โดยตารางวันเวลาการประชุมได�ก�าหนดไว�เป�นการล�วงหน�าตลอดป��และได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบริษัทและต�อผู�ถือหุ�น�ดังท่ีปรากฏในรายงานประจ�าป�

6.� คณะกรรมการธรรมาภ�บาล�

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท�ครั้งท่ี�3/2562�เมื่อวันท่ี�9�พฤษภาคม�2562�ได�มีมติแต�งต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาล�ท�า
หน�าที่ก�าหนดหลักเกณฑ��และแนวทางการปฏิบัติในด�านต�างๆ�ของบริษัท�ให�เป�นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�สร�างความ
เชื่อม่ันให�กับผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน�คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีจ�านวน�4�คน�ดังน้ี

� รายชื�อคณะกรรมการธรรมาภ�บาล

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� รศ.ดร.นิพนธ� พัวพงศกร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

� นางสาวดุษฎี สุนทรธ�ารง� กรรมการธรรมาภิบาล

� นางสาวมารินทร� ลีลานุวัฒน� กรรมการธรรมาภิบาล

� นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการธรรมาภิบาล

โดยแต�งตั้ง�นางรัชนิต�ลือพงศ�พาณิชย��เป�นเลขานุการ�คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล�มีวาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ�1�ป��นับตั้งแต�เดือนพฤษภาคม�2562�-�พฤษภาคม�2563

อ�านาจด�าเน�นการของคณะกรรมการธรรมาภ�บาล

1.� เชิญฝ�ายจัดการ�ผู�บริหาร�หรือพนักงานของบริษัทท่ีเก่ียวข�อง�มาช้ีแจง�ให�ความเห็น�เข�าร�วมประชุม�หรือส�งเอกสาร
ตามท่ีเห็นว�าเกี่ยวข�องจ�าเป�น

2.� แต�งตั้งคณะท�างานเพ่ือด�าเนินการด�านธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองค�กร

3.� ขอรับค�าปรึกษาจากผู�เชี่ยวชาญ�หรือท่ีปรึกษาของบริษัท�(ถ�ามี)�หรือจ�างที่ปรึกษา�หรือผู�เช่ียวชาญภายนอกในกรณี
จ�าเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ
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� หน้าที�และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการธรรมาภ�บาล

1.� ก�าหนด�ทบทวน�และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ�หลักการก�ากับดูแลกิจการ�จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�รวมทั้งนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่น�และระเบียบปฏิบัติ�ให�สอดคล�องกับ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ�ระเบียบ�ประกาศ�ข�อบังคับ�และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�องอย�างต�อเน่ือง

2.� ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี� นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่น� พร�อมท้ังติดตามดูแล�
ให�ค�าปรึกษา�และเสนอแนะ�เพื่อพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

3.� ส�งเสริมและสนับสนุนให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�และ
นโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ัน

4.� ทบทวน� ปรับปรุง� และแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล� � และน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท�
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.� ปฏิบัติการอื่นใด�ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป��2562�คณะกรรมการธรรมาภิบาล�มีการประชุมจ�านวน�4�คร้ัง�โดยตารางวันเวลาการประชุมได�ก�าหนดไว�เป�นการล�วง
หน�าตลอดป��ได�รายงานผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบริษัทและต�อผู�ถือหุ�น�ดังท่ีปรากฏในรายงานประจ�าป�

7.� คณะกรรมการบร�หาร�

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท�ครั้งที่�3/2562�เมื่อวันท่ี�9�พฤษภาคม�2562�ได�มีมติแต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร�ท�าหน�าท่ี
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ�ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท�ด�วยความรับผิดชอบ�ระมัดระวัง�ซื่อสัตย�สุจริต
เย่ียงวิญ�ูชนผู�ประกอบธุรกิจเช�นน้ันจะพึงกระท�าภายใต�สถานการณ�อย�างเดียวกัน� ด�วยอ�านาจต�อรองทางการค�าท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป�นกรรมการบริหาร�คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน�9�คน�ดังน้ี

� รายชื�อคณะกรรมการบร�หาร

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� นางสาวดุษฎี สุนทรธ�ารง ประธานกรรมการบริหาร

� นายสุพจน� ภควรวุฒิ กรรมการบริหาร

� นางสาวมารินทร� ลีลานุวัฒน� กรรมการบริหาร

� นายสุชาติ ลายลักษณ�ศิริ กรรมการบริหาร

� นางสาวยุพาพร� เจียรกุล กรรมการบริหาร

� ดร.ม.ล.ศิราภิรมย� ธีรประเสริฐ กรรมการบริหาร

� นางเตือนใจ ป�งศิริเจริญ กรรมการบริหาร

� นายภาสกร สุภาควัฒน� กรรมการบริหาร

� นายชยารพ มหามนตรี กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร�มีวาระการด�ารงต�าแหน�งคราวละ�1�ป��นับต้ังแต�เดือนพฤษภาคม�2562�-�พฤษภาคม�2563
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

อ�านาจด�าเน�นการของคณะกรรมการบร�หาร

1.� แต�งตั้ง�ถอดถอน�โยกย�าย�พิจารณาความดีความชอบ�ตลอดจนก�าหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการ�แก�พนักงานระดับต�างๆ

2.� แต�งตั้ง�ถอดถอน�คณะท�างานอื่นใดเพื่อด�าเนินกิจการต�างๆ�ในการบริหารงานของบริษัทฯ

3.� ปรึกษาผู�เช่ียวชาญ�หรือ�ที่ปรึกษาของบริษัทฯ�(ถ�ามี)�หรือ�จ�างท่ีปรึกษา�หรือ�ผู�เช่ียวชาญภายนอก�ในกรณีจ�าเป�น
ด�วยค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ�

4.� ออกระเบียบ� ประกาศว�าด�วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอ�านาจให�แก�กรรมการบริหาร� และ/หรือ� พนักงาน
ผู�ด�ารงต�าแหน�งทางการบริหารเป�นผู�ลงนามอนุมัติเบิกจ�ายสินทรัพย�ของบริษัทฯ�ได�

5.� อนุมัติการได�รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ�ในวงเงินแต�ละครั้งไม�เกินจ�านวน�60�ล�านบาท

6.� อนุมัติการให�กู�ยืมแก�บริษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ�ในฐานะผู�ถือหุ�น�หรือ�บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจ
ทางการค�าต�อกัน�หรือบริษัทอื่น�ในวงเงินแห�งละไม�เกินจ�านวน�80�ล�านบาท

7.� อนุมัติการเข�าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อแก�บริษัทท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ� ในฐานะผู�ถือหุ�น� หรือ� บริษัท
ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน�หรือ�บริษัทอื่น�ในวงเงินแห�งละไม�เกินจ�านวน�40�ล�านบาท

8.� อนุมัติการลงทุน�ขายเงินลงทุนในตราสารทุน�และ/หรือ�ตราสารหน้ี�ในวงเงินแต�ละครั้งไม�เกินจ�านวน�20�ล�านบาท

9.� อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร�ในวงเงินแต�ละครั้งไม�เกินจ�านวน�20�ล�านบาท

10.� อนุมัติการปรับสภาพ� ท�าลาย� ตัดบัญชี� ซ่ึงสินทรัพย�ถาวร� และ/หรือ� สินทรัพย�ไม�มีตัวตนท่ีเลิกใช�� ช�ารุด� สูญหาย�
ถูกท�าลาย�เสื่อมสภาพหรือล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได��มีมูลค�าทางบัญชีรวมไม�เกิน�1�ล�านบาทต�อป�

11.� อนุมัติการปรับสภาพราคา�การท�าลาย� ซ่ึงวัตถุดิบ�และ/หรือ�สินค�าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล�าสมัย� ซ่ึงจะท�าให�มี
มูลค�าทางบัญชีลดลงได�ตามมูลค�าที่เกิดข้ึนจริง

12.� อนุมัติการประนีประนอม� การระงับข�อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ� การร�องทุกข�� การฟ�องร�องคดี� และ/หรือ�
การด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ� ในนามบริษัทฯ� ส�าหรับเรื่องท่ีมิใช�ปกติวิสัยทางการค�าของบริษัทฯ� ท่ีมีทุนทรัพย�
ไม�เกินจ�านวน�2�ล�านบาทต�อครั้ง�และ/หรือ�ที่เป�นปกติวิสัยทางการค�าท่ีมีทุนทรัพย�ไม�เกินจ�านวน�20�ล�านบาทต�อคร้ัง

13.� อนุมัติส�งพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังต�างประเทศ�ในวงเงินไม�เกิน�1�ล�านบาทต�อคร้ัง

14.� อนุมัติการเข�าท�าธุรกรรมท่ีมิใช�ปกติวิสัยของธุรกิจ�ในวงเงินแต�ละครั้งไม�เกินจ�านวน�20�ล�านบาท

15.� มอบอ�านาจให�แก�พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ�หรือบุคคลอื่นใดท�าการแทนได�

16.� มีอ�านาจเชิญผู�บริหาร�หรือพนักงานของบริษัทฯ� ท่ีเกี่ยวข�องมาชี้แจง� ให�ความเห็น� เข�าร�วมประชุม�หรือส�งเอกสาร
ตามท่ีเห็นว�าเกี่ยวข�องจ�าเป�น

17.� ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

18.� บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล�าวข�างต�น� ที่เก่ียวข�องกับเรื่องการได�มาหรือจ�าหน�ายไปซ่ึง
สินทรัพย�และการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน�ให�ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

� หน้าที�และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�หาร

1.� เสนอเป�าหมาย�นโยบาย�แผนงาน�และงบประมาณประจ�าป�ต�อคณะกรรมการบริษัท

2.� รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ�ให�เป�นไปตามทิศทาง�เป�าหมาย�นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

3.� รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของบริษัทฯ�และส�งเสริมให�มีการคิดค�นนวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง

4.� รับผิดชอบให�การด�าเนินงานของบริษัทฯ� ให�เป�นไปตามกฎหมาย� วัตถุประสงค�� ข�อบังคับของบริษัทฯ� มติท่ีประชุม
ผู�ถือหุ�น�มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท�ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข�อง

5.� ดูแลให�มีการจัดท�ารายงานทางการเงินเพื่อให�ผู �สอบบัญชีท�าการตรวจสอบ� และ/หรือ� สอบทานก�อนเสนอต�อ
คณะกรรมการตรวจสอบ�และคณะกรรมการบริษัท�ตามล�าดับ

6.� พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอให�คณะกรรมการบริษัท�พิจารณาให�ความเห็นชอบหรืออนุมัติต�อไป

7.� กรรมการบริหารอาจแบ�งงานกันรับผิดชอบได�โดยต�องรายงานความเป�นไปของกิจการท่ีตนดูแลต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารให�ทราบ

8.� ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร�และน�าเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

9.� ปฏิบัติการอื่นใด�ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป��2562�คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจ�านวน�12�ครั้ง�โดยก�าหนดตารางวันเวลาการประชุมไว�เป�นการล�วงหน�าตลอดป�

8.� ประธานกรรมการบร�ษ�ท

อ�านาจหน�าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1.� รับผิดชอบในฐานะผู�น�าของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท� และ
คณะกรรมการชุดย�อย

2.� เป�นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท� ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานกรรมการบริษัทออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป�นเสียงชี้ขาด

3.� เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท�หรืออาจมอบหมายให�บุคคลอ่ืนด�าเนินการแทน

4.� เป�นประธานในที่ประชุมผู�ถือหุ�น�ควบคุมการประชุมให�เป�นไปตามข�อบังคับของบริษัทฯ�ว�าด�วยการประชุม�ด�าเนินการ
ประชุมให�เป�นไปตามล�าดับระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว�ในหนังสือนัดประชุม� เว�นแต�ท่ีประชุมจะมีมติให�เปล่ียนล�าดับระเบียบวาระ
ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสามของจ�านวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม

5.� ปฏิบัติการอื่นใด�ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.� กรรมการผู้จ�ดการ

นายสุพจน��ภควรวุฒิ�ได�รับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทให�ด�ารงต�าแหน�งกรรมการผู�จัดการ�โดยมีอ�านาจหน�าที่และ
ความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว�ในกฎบัตร�ดังน้ี
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

� อ�านาจหน้าที�และความร�บผ�ดชอบของกรรมการผู้จ�ดการ

1.� มีอ�านาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ� ให�เป�นไปตามนโยบาย� กฎหมาย� วัตถุประสงค�� ข�อบังคับของบริษัทฯ�
มติที่ประชุมผู�ถือหุ�น�มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท�และคณะกรรมการบริหาร�ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข�อง

2.� มีอ�านาจในการสั่งการ�ด�าเนินการใดๆ�ท่ีจ�าเป�นและสมควร�เพ่ือให�การด�าเนินการตามข�อ1�ส�าเร็จลุล�วงไป�และหาก
เป�นเรื่องส�าคัญให�รายงาน�และ/หรือ�แจ�งให�คณะกรรมการบริษัท�และ/หรือ�คณะกรรมการบริหาร�รับทราบ

3.� มีอ�านาจออกระเบียบว�าด�วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ�โดยไม�ขัดหรือแย�งกับนโยบาย�ข�อบังคับ�ระเบียบ�ข�อก�าหนด�
ค�าส่ังและมติใดๆ�ของคณะกรรมการบริษัท�และ/หรือ�คณะกรรมการบริหาร

4.� มอบอ�านาจ�และ/หรือ�มอบหมาย�ให�บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย�างแทนได�

5.� สร�างเสริมและพัฒนาให�บริษัทฯ�ด�าเนินธุรกิจอย�างมีจรรยาบรรณ�ปฏิบัติตามกฎหมาย�ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี�
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

6.� ปฏิบัติการอื่นใด�ตามที่คณะกรรมการบริษัท�และ/หรือ�คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

7.� การใช�อ�านาจของกรรมการผู�จัดการข�างต�นไม�สามารถกระท�าได��หากกรรมการผู�จัดการอาจมีส�วนได�เสีย�หรืออาจมี
ความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในลักษณะใดๆ�กับบริษัท

นอกจากน้ี�คณะกรรมการบริหาร� ได�จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ�เพื่อให�พนักงานมีส�วนร�วมในการจัดการเร่ืองต�างๆ�
ภายในบริษัท�ให�ถูกต�อง�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อการด�าเนินงานของบริษัทฯ�ดังนี้

1.� คณะกรรมการความปลอดภัย�อาชีวอนามัย�และสภาพแวดล�อมในการท�างาน

2.� คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

3.� คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

4.� คณะท�างานด�านการจัดการพลังงาน�

5.� คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและป�องกันยาเสพติด

6.� คณะด�าเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรม

7.� คณะกรรมการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามข�อก�าหนดลูกค�า

8.� คณะกรรมการผลประโยชน�ทางการเงินและการลงทุน

9.� คณะกรรมการพิจารณาให�ทุนการศึกษา

10.� คณะท�างานต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

11.� คณะกรรมการความรับผิดชอบของบริษัทต�อสังคม

12.� คณะท�างานระบบจัดการคุณภาพ�ISO9001:2015

13.� คณะท�างานระบบจัดการส่ิงแวดล�อม�ISO14001:2015

14.� คณะกรรมการสิ่งแวดล�อม

15.� คณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

การสรรหาแต่งต��งกรรมการและผู้บร�หาร
คณะกรรมการบริษัท� ได�รับเลือกต้ังจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น� ซ่ึงโครงสร�างการถือหุ�นของบริษัทฯ� ไม�ใช�ลักษณะการร�วมทุน�

จึงไม�ต�องจัดสรรกรรมการตามผู�ถือหุ�นแต�ละกลุ�ม

1.� ว�ธีการสรรหาค�ดเลือกบุคคลที�จะแต่งต��งเป็นกรรมการบร�ษ�ท

� หล�กเกณฑ์ในการค�ดเลือกกรรมการ

บริษัทฯ�ได�ก�าหนดหลักเกณฑ�ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอให�เข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการ�ดังน้ี

1.� คุณสมบัติของกรรมการ�ต�องมีความหลากหลาย�(Board�Diversity)�ทั้งทางด�านคุณวุฒิทางการศึกษา�ทักษะวิชาชีพ�
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านท่ีเป�นประโยชน�ต�อธุรกิจของบริษัทฯ� และสอดคล�องกับกลยุทธ�ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ�
โดยไม�มีการกีดกันทางเพศ�อายุ�เชื้อชาติ�เป�นต�น

2.� มีภาวะผู�น�า�มีวิสัยทัศน��มีคุณธรรมและจริยธรรม�มีประวัติการท�างานท่ีโปร�งใส

3.� มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายและข�อบังคับของบริษัทฯ

4.� กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข�ามาด�ารงต�าแหน�ง�จะพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย�อยในช�วงท่ีผ�านมา

5.� กรณีสรรหากรรมการอิสระ�ต�องมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

� กระบวนการในการพ�จารณาสรรหากรรมการ

1.� คณะกรรมการสรรหามีหน�าท่ีสรรหาบุคคลผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการ
บริษัท� โดยน�าเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา� ก�อนเสนอให�ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจ�าป�เลือกตั้งด�วย
คะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน�

เว�นแต�ในกรณีที่มิใช�เป�นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม�น�อยกว�า� 2� เดือน� ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป�น
ผู�เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการบริษัท� ด�วยคะแนนเสียงไม�ต�่ากว�าสามในส่ีของจ�านวน
กรรมการบริษัทท่ียังเหลืออยู��ทั้งน้ีบุคคลที่เข�ามาเป�นกรรมการบริษัทดังกล�าว�จะมีวาระการด�ารงต�าแหน�งเท�ากับวาระท่ียังเหลือ
อยู�ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2.� คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห�ทักษะ� ประสบการณ�� ความรู�� และความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านของคณะกรรมการ�
(Board�Skill�Matrix)�เพ่ือเป�นข�อมูลใช�ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการให�สอดคล�องกับกลยุทธ�ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากน้ีในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม�� คณะกรรมการสรรหาได�พิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่องความรู�� ความสามารถ�
ประสบการณ�ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการและมีความจ�าเป�นต�อองค�ประกอบของโครงสร�างคณะกรรมการท่ียังขาดอยู�

3.� คณะกรรมการสรรหาได�พิจารณาบุคคลท่ีจะเสนอชื่อให�เข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการเพ่ิมเติม�จากการเสนอช่ือกรรมการ
โดยผู�ถือหุ�นรายย�อย�และกรรมการอาชีพในท�าเนียบสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ส�าหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการอิสระ� คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ� ได�ก�าหนดไว�� ซึ่งเป�นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน� นอกเหนือจากเกณฑ�พ้ืน
ฐานดังกล�าวแล�วข�างต�น
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

� คุณสมบ�ต�ของกรรมการอ�สระ

คณะกรรมการบริษัทได�ก�าหนดนิยามความเป�นอิสระของกรรมการอิสระ� สอดคล�องกับหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนก�าหนด�ดังน้ี

1.� ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหน่ึงของจ�านวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ� บริษัทใหญ�� บริษัทย�อย� บริษัทร�วม�
ผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือผู�มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ�ท้ังนี้�ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเกี่ยวข�องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ�ด�วย

2.� ไม�เป�น�หรือ�เคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบริหารงาน�ลูกจ�าง�พนักงาน�ท่ีปรึกษาท่ีได�เงินเดือนประจ�า�หรือผู�มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�บริษัทย�อยล�าดับเดียวกัน�ผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือของผู�มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท�เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการอิสระ�ท้ังน้ี�ลักษณะ
ต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ�หรือท่ีปรึกษาของส�วนราชการซ่ึงเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือ
ผู�มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3.� ไม�เป�นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต� หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป�นบิดา� มารดา�
คู�สมรส�พี่น�อง�และบุตร�รวมทั้งคู�สมรสของบุตร�ของผู�บริหาร�ผู�ถือหุ�นรายใหญ��ผู�มีอ�านาจควบคุม�หรือบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอ
ให�เป�นผู�บริหาร�หรือผู�มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ�หรือบริษัทย�อย

4.� ไม�มี�หรือ�เคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�ผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือผู�มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ�ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�างอิสระของตน�รวมทั้ง�ไม�เป�น�หรือ�เคยเป�นผู�ถือ
หุ�นท่ีมีนัยส�าคัญ�หรือผู�มีอ�านาจควบคุม�ของผู�ท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�ผู�ถือหุ�น
รายใหญ��หรือผู�มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ� เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันท่ีได�รับ
แต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง�รวมถึงการท�ารายการทางการค�าท่ีกระท�าเป�นปกติเพื่อประกอบกิจการ�การเช�าหรือ
ให�เช�าอสังหาริมทรัพย��รายการเก่ียวกับสินทรัพย�หรือบริการ�หรือการให��หรือรับความช�วยเหลือทางการเงิน�ด�วยการรับ�หรือให�
กู�ยืม�ค�้าประกัน�การให�สินทรัพย�เป�นหลักประกันหนี้สิน�รวมถึงพฤติการณ�อื่นท�านองเดียวกัน�ซ่ึงเป�นผลให�บริษัทฯ�หรือคู�สัญญา
มีภาระหน้ีที่ต�องช�าระต�ออีกฝ�ายหน่ึง� ต้ังแต�ร�อยละสามของสินทรัพย�ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ� หรือต้ังแต�ยี่สิบล�านบาทขึ้นไป�
แล�วแต�จ�านวนใดจะต�่ากว�า�ทั้งน้ี�การค�านวณภาระหนี้ดังกล�าว�ให�เป�นไปตามวิธีการค�านวณมูลค�าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน�ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ว�าด�วยหลักเกณฑ�ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม�แต�ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดังกล�าว�ให�นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว�างหน่ึงป�ก�อนวันท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.� ไม�เป�น�หรือ�เคยเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม� ผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือผู�มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ� และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย� ผู�มีอ�านาจควบคุม� หรือหุ�นส�วนของส�านักงานสอบบัญชี� ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของ
บริษัท�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�ผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือผู�มีอ�านาจควบคุมของบริษัท�สังกัดอยู��เว�นแต�จะได�พ�นจากการ
มีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ

6.� ไม�เป�น�หรือ�เคยเป�นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ�ซึ่งรวมถึงการให�บริการเป�นที่ปรึกษากฎหมาย�หรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน�ซ่ึงได�รับค�าบริการเกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบริษัทฯ�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�ผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือผู�มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ�และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย�ผู�มีอ�านาจควบคุม�หรือหุ�นส�วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย�เว�นแต�จะได�พ�น
จากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ

7.� ไม�เป�นกรรมการท่ีได�รับการแต�งตั้งข้ึน� เพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ� ผู�ถือหุ�นรายใหญ�� หรือผู�ถือหุ�น�
ซ่ึงเป�นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�
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8.� ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ�หรือบริษัทย�อย�หรือไม�เป�น
หุ�นส�วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส�วน�หรือเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบริหารงาน�ลูกจ�าง�พนักงาน�ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า�หรือถือ
หุ�นเกินร�อยละหนึ่งของจ�านวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น�ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการ
แข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ�หรือบริษัทย�อย

9.� ไม�มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ�

ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป�นไปตาม�(1)�ถึง�(9)�แล�ว�กรรมการอิสระอาจได�รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท�ให�ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�บริษัทย�อยล�าดับเดียวกัน�
ผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือ�ผู�มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ�โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค�คณะ�(collective�decision)�ได�

ท้ังนี้หากคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�ได�มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ�กรรมการอิสระของบริษัท�
ต�องมีคุณสมบัติตามที่ได�มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ�านมา�กรรมการอิสระของบริษัท�ไม�มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพ�หรือ
บุคคลท่ีได�รับการแต�งต้ังให�เป�นกรรมการอิสระไม�มี�หรือเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจ�หรือการให�บริการทางวิชาชีพในมูลค�าเกิน
กว�าหลักเกณฑ�ท่ีก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว�าด�วยการขออนุญาตและการอนุญาตให�เสนอขายหุ�นที่ออกใหม�

2.� ส�ทธ�ของผู้ถือหุ้นในการแต่งต��งกรรมการ

การเสนอรายช่ือกรรมการของผู�ถือหุ�นรายย�อย

บริษัทฯ�ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัทเป�นการล�วง
หน�า�ก�อนการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นตามหลักเกณฑ�ท่ีบริษัทฯ�ก�าหนด�ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�จากเว็บไซต�ของบริษัท�
ภายใต�“นักลงทุนสัมพันธ��ถ�ข�าวนักลงทุนสัมพันธ�”

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข�อบังคับของบริษัทฯ�ข�อ�20�ก�าหนดให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเลือกตั้งกรรมการบริษัท�ตามหลักเกณฑ�และวิธีการ�ดังต�อไปน้ี

1.� ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับหน่ึงหุ�นต�อหนึ่งเสียง

2.� ผู�ถือหุ�นแต�ละคนจะต�องใช�คะแนนเสียงที่มีอยู�ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป�นกรรมการก็ได�� แต�จะ
แบ�งคะแนนเสียงให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม�ได�

3.� บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา�เป�นผู�ได�รับการเลือกตั้งเป�นกรรมการเท�าจ�านวนกรรมการท่ีท่ีประชุม
ผู�ถือหุ�นต�องเลือกในคร้ังน้ัน�ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีท่ีประชุม
ผู�ถือหุ�นต�องเลือกต้ังในครั้งนั้น�ให�ประธานเป�นผู�ออกเสียงช้ีขาด

3.� ว�ธีการสรรหาค�ดเลือกบุคคลที�จะแต่งต��งเป็นผู้บร�หารสูงสุด

� การสรรหาผู้บร�หาร

บริษัทฯ�สรรหาบุคคลที่จะแต�งต้ังเป�นผู�บริหาร�จากการคัดเลือกผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถ�มีคุณธรรมจริยธรรมเข�ามาร�วม
งาน� และได�พัฒนาสร�างความพร�อมให�ทุกคนมีโอกาสท่ีจะมาเป�นผู�บริหารในอนาคตได�� โดยผ�านขั้นตอนการประเมินศักยภาพ
ของพนักงาน�ซึ่งพนักงานท่ีได�รับการประเมินว�ามีศักยภาพในการท�างานดี�จะได�รับมอบหมายงานท่ีท�าทายและมีหน�าท่ีความรับ
ผิดชอบสูงข้ึน�ซ่ึงบริษัทฯ�ได�มีการเตรียมความพร�อมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต�าแหน�งว�างลง
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

� การสรรหาผู้บร�หารสูงสุด

ส�าหรับการสรรหาคัดเลือกผู�บริหารสูงสุดของบริษัท� คณะกรรมการสรรหาจะเป�นผู�พิจารณาคัดเลือกจากผู�บริหารป�จจุบัน
หรือบุคคลอื่น� ท่ีมีความรู�ความสามารถมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม�เข�าใจในธุรกิจของบริษัทเป�นอย�างดี�และสามารถบริหารงานให�
บรรลุวัตถุประสงค��เป�าหมาย�ท่ีคณะกรรมการบริษัทได�ก�าหนดไว��ตลอดจนไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายแล�ว�จึงน�าเสนอ
ต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต�งต้ังต�อไป

การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ�ให�ความส�าคัญต�อการป�องกันและดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายในของบริษัทฯ�โดยก�าหนดไว�ในจริยธรรมในการด�าเนิน

ธุรกิจ�ห�ามมิให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานซึ่งอยู�ในหน�วยงานท่ีรับทราบข�อมูลภายใน�กระท�าการเพ่ือแสวงหาประโยชน�
ส�วนตนจากข�อมูลภายในท่ีตนล�วงรู��โดยเฉพาะอย�างยิ่งข�อมูลท่ียังไม�ได�เป�ดเผยสู�สาธารณะ�หากไม�ปฏิบัติตามถือเป�นความผิดทาง
วินัยตามข�อบังคับการท�างานของบริษัทฯ�โดยสรุปได�ดังน้ี

1.� บริษัทฯ�มีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย�ฯ�ของบริษัทฯ�โดยห�ามมิให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานซึ่ง
อยู�ในหน�วยงานที่รับทราบข�อมูลภายใน�กระท�าการเพ่ือแสวงหาประโยชน�ส�วนตนจากข�อมูลภายในท่ีตนล�วงรู��โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
ข�อมูลที่ยังไม�ได�เป�ดเผยสู�สาธารณะ�หากไม�ปฏิบัติตามถือเป�นความผิดทางวินัยตามข�อบังคับการท�างานของบริษัทฯ�ท้ังนี้ในช�วง�
1�เดือน�ก�อนการเป�ดเผยงบการเงินต�อสาธารณชน�บริษัทฯ�ได�มีจดหมายเวียนแจ�งให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานที่
รับทราบข�อมูลภายในห�ามท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ� พร�อมท้ังแจ�งบทลงโทษหากมีการฝ�าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติตาม
ข�อก�าหนดดังกล�าว

ในป��2562�ท่ีผ�านมา�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานของบริษัทฯ�ไม�มีการกระท�าผิดในเรื่องการใช�ข�อมูลภายในแต�
อย�างใด

2.� บริษัทฯ�แจ�งให�กรรมการบริษัท�และผู�บริหารรับทราบว�ามีหน�าท่ีต�องรายงานการถือหลักทรัพย�บริษัทฯ�ของตนรวม
ท้ังคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ�ภายใน�30�วันนับแต�วันท่ีได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการถือหุ�นบริษัทฯ�ให�รายงานภายใน�3�วันท�าการนับตั้งแต�วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต�อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย��ตามมาตรา�59�แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย��พ.ศ.�2535

นอกจากน้ีบริษัทฯ�ก�าหนดนโยบายให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�รวมท้ังคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ�มีหน�าท่ีแจ�ง
การซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ�ต�อประธานกรรมการบริษัท�ล�วงหน�าอย�างน�อย�1�วันท�าการก�อนการซื้อขาย�และรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย��และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย�ของบริษัทฯ�ต�อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งต�อไป�โดยบริษัทฯ�จัดให�มีวาระการรายงานการถือหลักทรัพย�บริษัทฯ�ของกรรมการบริษัทและผู�บริหารรวมทั้งคู�สมรส
และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะให�ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป�นประจ�าทุกไตรมาส

ในป��2562�กรรมการบริษัท�และผู�บริหารไม�ได�มีการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ�แต�อย�างไร

3.� เพื่อดูแลการมีส�วนได�เสียของกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�บริษัทฯ�ได�ก�าหนดให�กรรมการบริษัทและผู�บริหาร�ต�องรายงาน
การมีส�วนได�เสียของกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข�อง� ซ่ึงเป�นส�วนได�เสียท่ีเกี่ยวข�องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ�ตามหลักเกณฑ�ท่ีบริษัทฯ�ก�าหนด

ในป��2562�กรรมการบริษัทและผู�บริหารได�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่ก�าหนด
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนผู้สอบบ�ญชี

1.� ค่าตอบแทนการสอบบ�ญชี

บริษัทฯ�และบริษัทย�อย�ได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นให�จ�ายค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีให�แก�บริษัท�เอเอสวี�
แอนด��แอสโซซิเอทส��จ�ากัด�ซ่ึงเป�นส�านักงานสอบบัญชีที่ผู�สอบบัญชีสังกัด�มีรายละเอียดดังนี้

หน�วย�:�บาท

ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี� ���� ����

บริษัท�ธนูลักษณ��จ�ากัด�(มหาชน) �996,500 �996,500�

บริษัทย�อย�(จ�านวน�2�แห�ง) �384,000 �384,000��

รวม� �1,380,500�� �1,380,500��

2.� ค่าบร�การอื�น

บริษัทฯ�จ�ายค�าบริการอื่น�เป�นค�าตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส�งเสริมการลงทุน�

หน�วย�:�บาท

ค�าบริการอื่น ���� ����

บริษัท�ธนูลักษณ��จ�ากัด�(มหาชน) �60,000�� �65,000��

บริษัทย�อย�(จ�านวน�2�แห�ง) �-� �-�

รวม� �60,000�� �65,000��

การก�าก�บดูแลการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทย่อย
กรรมการบริษัทท่ีได�รับมอบหมายจะประชุมร�วมกันเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ�เสนอชื่อและใช�สิทธิออกเสียงแต�ง

ตั้ง�ให�เป�นกรรมการในบริษัทย�อย�ซึ่งจ�านวนบุคคลท่ีบริษัทฯ�ใช�สิทธิออกเสียงแต�งตั้งเป�นกรรมการเป�นไปตามสัดส�วนการถือหุ�น
ของบริษัทฯ�โดยบุคคลท่ีได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการในบริษัทย�อย�มีหน�าท่ีด�าเนินการเพ่ือประโยชน�ท่ีดีที่สุดของบริษัทย�อย
ท่ีตนไปด�ารงต�าแหน�งกรรมการ�ยกเว�นในเร่ืองท่ีเป�นนโยบายส�าคัญท่ีมีผลต�อการด�าเนินธุรกิจ� บริษัทฯ�ก�าหนดให�บุคคลท่ีได�รับ
การแต�งตั้งดังกล�าว�ต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก�อนท่ีจะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ�มีนโยบายให�บริษัทย�อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ�โดยมีส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท�
เป�นผู�ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล�าวของบริษัทย�อยเป�นประจ�าทุกป�

นอกจากน้ีบริษัทฯ�ได�ก�าหนดให�บุคคลท่ีได�รับแต�งต้ังจากบริษัท�ต�องดูแลให�บริษัทย�อยมีการปฏิบัติและเป�ดเผยข�อมูลที่ส�าคัญ�
ตามหลักเกณฑ�ต�างๆ�ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ�ท่ีบริษัทฯ�ปฏิบัติ�อาทิเช�น�การท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน�การได�มาหรือจ�าหน�าย
ไปซึ่งสินทรัพย��การปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชั่น�หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นๆ�รวมถึงต�องก�ากับดูแลให�มีการจัด
เก็บข�อมูล�และการบันทึกบัญชีของบริษัทย�อย�ให�บริษัทฯ�สามารถตรวจสอบ�และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได�ทันก�าหนด�

บริษัทฯ�ไม�มีข�อตกลงระหว�างบริษัทฯ�กับผู�ถือหุ�นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย�อย�นอกจากนี้บริษัทฯ�ไม�มีข�อตกลงระหว�าง�
บริษัทฯ�กับผู�ถือหุ�นอื่นในการแบ�งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส�วนการถือหุ�นปกติในบริษัทย�อย
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ป��2562�บริษัทฯมีบริษัทย�อย�2�แห�ง�รายชื่อกรรมการของแต�ละบริษัท�มีดังน้ี�

� 1.� บร�ษ�ท�เอส.�แอพพาเรล�จ�าก�ด�

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� นายสุพจน� ภควรวุฒิ ประธานกรรมการ

� นางสาวศิริลักษณ� ธนสารศิลป� กรรมการ�และกรรมการผู�จัดการ

� นางสาวดุษฎี สุนทรธ�ารง กรรมการ

� นายวรเดช ป�งศิริเจริญ กรรมการ

� นายชยารพ มหามนตรี กรรมการ

� 2.� บร�ษ�ท�เซเลเบรท�เว�ลธ�จ�าก�ด

ช่ือ�–�นามสกุล ต�าแหน�ง

� นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการและกรรมการผู�จัดการ

� นางสาวมารินทร� ลีลานุวัฒน� กรรมการและกรรมการรองผู�จัดการ

� นายชัยรัตน� วัฒนโชติวัฒน� กรรมการและกรรมการรองผู�จัดการ

� นายสุชาติ ลายลักษณ�ศิริ กรรมการ

การปฏ�บ�ต�ตามหล�กการก�าก�บดูแลก�จการที�ดี
คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�ซ่ึงถือเป�นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา

และสร�างคุณค�าให�กิจการอย�างยั่งยืน�นอกเหนือจากการสร�างความเชื่อมั่นให�แก�ผู�ลงทุน�เพ่ือน�าไปสู�การประกอบธุรกิจท่ีสามารถ
แข�งขันได�และมีผลประกอบการท่ีดี�โดยค�านึงถึงผลท่ีจะเกิดในระยะยาว�ประกอบธุรกิจอย�างมีจริยธรรม�เคารพสิทธิและมีความรับ
ผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย�เป�นประโยชน�ต�อสังคม�และพัฒนาหรือลดผลกระทบด�านลบต�อส่ิงแวดล�อม�และสามารถ
ปรับตัวได�ภายใต�ป�จจัยการเปล่ียนแปลง

บริษัทฯ� ได�ประกาศใช�หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต้ังแต�ป�� 2545� คณะกรรมการบริษัท� ได�มีการทบทวนเป�นประจ�า
ทุกป��เพื่อให�มีความทันสมัยอยู�เสมอ�และได�มีมติอนุมัติหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�(ฉบับปรับปรุงครั้งที่�1)�ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท�ครั้งที่�1/2557��เมื่อวันท่ี�19�กุมภาพันธ��2557�ในป��2560�คณะกรรมการบริษัท�ได�ประเมินการปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติในหลักการก�ากับที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน�ป��2560�(Corporate�Governance�Code)�และได�มีมติอนุมัติหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี� (ฉบับปรับปรุง�ครั้งที่�2)�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท�คร้ังท่ี�7/2561�เมื่อวันท่ี�18�ธันวาคม�2561�โดยมี
รายละเอียด�ดังน้ี
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

•� นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

•� หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�8�หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ�1� ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู�น�าองค�กรท่ีสร�าง
� � � คุณค�าให�แก�กิจการอย�างย่ังยืน
หลักปฏิบัติ�2� ก�าหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายหลักของกิจการท่ีเป�นไปเพ่ือความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ�3� เสริมสร�างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ�4� สรรหาและพัฒนาผู�บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ�5� การส�งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ�6� ดูแลให�มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
หลักปฏิบัติ�7� รักษาความน�าเชื่อถือทางการเงินและการเป�ดเผยข�อมูล
หลักปฏิบัติ�8� สนับสนุนการมีส�วนร�วมและการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น

•� จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

•� จรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน

ในป��2562�คณะกรรมการบริษัท�ก�าหนดให�มีการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�8�หลักปฏิบัติ�มาปรับใช�ให�เหมาะสมกับ
ธุรกิจซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาหลักการก�ากับดูแลกิจการ�5�หมวด�ดังนี้

หมวดที��1�ส�ทธ�ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น� จึงก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแล

กิจการที่ครอบคลุมถึงการปกป�องคุ�มครองสิทธิของผู�ถือหุ�น�ไม�ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผู�ถือหุ�น�โดยท�าหน�าท่ีดูแลผลประโยชน�
ของผู�ถือหุ�นอย�างเป�นธรรม�ตลอดจนสนับสนุนและส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มไม�ว�าเป�นผู�ถือหุ�นในประเทศหรือต�างประเทศ�ท้ังที่
เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ��ผู�ถือหุ�นรายย�อย�หรือผู�ถือหุ�นประเภทสถาบันได�ใช�สิทธิของตน�ดังน้ี

1.1� สิทธิข้ันพื้นฐาน�ได�แก��สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ�น�สิทธิในการมีส�วนแบ�งในก�าไรในรูปของเงินป�นผลตามสัดส�วน
จ�านวนหุ�น� สิทธิในการรับทราบข�อมูลข�าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ� ทันเวลา� และสม�่าเสมอ� สิทธิในการเสนอวาระและบุคคล
เพื่อรับการคัดเลือกเป�นกรรมการบริษัท�สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นและออกเสียงลงคะแนน�สิทธิในการเลือกต้ังกรรมการ
บริษัทเป�นรายบุคคลและก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการ�สิทธิในการถอดถอนกรรมการ�สิทธิในการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและก�าหนด
ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี�สิทธิในการมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2� สิทธิในการรับทราบข�อมูลข�าวสารท่ีส�าคัญ� ผู�ถือหุ�นมีสิทธิรับทราบข�อมูลอย�างเท�าเทียมกัน� โดยบริษัทฯ� ได�เผย
แพร�ข�อมูลข�าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ�านช�องทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเว็บไซต�ของบริษัทฯ�เพ่ือ
ให�ผู�ถือหุ�นมีช�องทางที่จะได�รับข�าวสารของบริษัทฯ� ได�มากขึ้น� เช�น�ผลการด�าเนินงาน� ข�อมูลการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน�การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร�างเงินทุน� การเปลี่ยนแปลงอ�านาจควบคุมและการซ้ือขายสินทรัพย�ที่ส�าคัญของบริษัทฯ� � ตลอดจนข�อมูล
อ่ืนๆ�ที่จ�าเป�นต�อการตัดสินใจของผู�ถือหุ�น

1.3� สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น�บริษัทฯ�จัดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเป�นประจ�าทุกป�ภายใน�4�เดือน�นับ
แต�วันส้ินสุดรอบป�บัญชีของบริษัทฯ�และในกรณีท่ีมีความจ�าเป�นเร�งด�วนต�องเสนอวาระเป�นกรณีพิเศษ�ซ่ึงเป�นเรื่องท่ีกระทบหรือ
เกี่ยวกับผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�น�หรือเก่ียวข�องกับเง่ือนไข�กฎเกณฑ��หรือกฎหมายที่ใช�บังคับ�ที่ต�องได�รับการอนุมัติจากผู�ถือหุ�น
แล�ว�บริษัทฯ�จะเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นเป�นกรณีไป�โดยก�าหนดวัน�เวลา�และสถานท่ีประชุม�ท่ีไม�เป�นอุปสรรคในการเข�าร�วม
ประชุม�เพ่ือเป�นการอ�านวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�นและเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นทุกรายได�เข�าร�วมประชุม�โดยในป��2562�บริษัทฯ
มีการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น�1�ครั้ง�และไม�มีการเชิญประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ในการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น�คร้ังท่ี�45�ประจ�าป��2562�บริษัทฯ�ได�ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นตามล�าดับเวลา�ดังน้ี

� ก่อนว�นประชุมผู้ถือหุ้น

1.� เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล�วงหน�าก�อนวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจ�าป�� 2562�
ได�ตั้งแต�วันท่ี�1�-�30�ธันวาคม�2561�โดยบริษัทฯ�ได�จัดท�าหลักเกณฑ�และวิธีการ�เผยแพร�บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ�พร�อมท้ังได�แจ�ง
ให�ผู�ถือหุ�นทราบผ�านระบบข�าวของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย� ทั้งน้ีในช�วงเวลาดังกล�าวไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป�นวาระการประชุมแต�อย�างใด

2.� แจ�งมติก�าหนดการประชุมผู � ถือหุ�นล�วงหน�าก�อนวันประชุมถึง� 55� วัน� คือ� ในวันที่� 26� กุมภาพันธ�� 2562�
เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถจัดเวลาในการเข�าร�วมประชุมได�

3.� เผยแพร�เอกสารเชิญประชุมผ�านเว็บไซต�ของบริษัท�ซึ่งมีข�อมูลเหมือนกับข�อมูลที่บริษัทฯ�ส�งให�ผู�ถือหุ�นทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษก�อนวันประชุม�32�วัน�เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถเข�าถึงข�อมูลได�โดยสะดวก�รวดเร็ว�และมีเวลาศึกษาข�อมูลล�วง
หน�ามากยิ่งข้ึน

4.� จัดส�งเอกสารเชิญประชุมให�กับผู�ถือหุ�นก�อนวันประชุม�21�วัน�คือ�ในวันที่�1�เมษายน�2562�ซึ่งเกินกว�ามาตรฐานท่ี
กฎหมายก�าหนดไว�

5.� ประกาศค�าบอกกล�าวนัดประชุมผู�ถือหุ�นลงในหนังสือพิมพ�ติดต�อกัน� 3� วันและเป�นเวลาก�อนวันประชุม� 13� วัน�
คือ�ในวันท่ี�9�-11�เมษายน�2562

6.� ได�ก�าหนดให�ผู�ถือหุ�นสามารถส�งค�าถามล�วงหน�า� 7� วันท�าการก�อนวันประชุม�ซึ่งได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบผ�านเว็บไซต�
บริษัท�และเอกสารเชิญประชุมผู�ถือหุ�น�

7.� เอกสารท่ีจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นประกอบด�วยหนังสือบอกกล�าวนัดประชุมผู�ถือหุ�น�ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข�อ
เท็จจริงและเหตุผล�รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ�พร�อมกับเอกสารประกอบการประชุม�(ในรูปแบบ�QR�
code)� เพื่อใช�ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต�างๆ�รายงานประจ�าป��ประวัติของบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือให�
เข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก�าหนดออกจากต�าแหน�งตามวาระ�นิยามกรรมการอิสระ�ข�อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
อิสระท่ีบริษัทฯเสนอชื่อให�เป�นผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น�ข�อบังคับของบริษัท�ในส�วนที่เก่ียวข�องกับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น�
เอกสารและหลักฐานท่ีผู�เข�าร�วมประชุมต�องน�ามาแสดงก�อนเข�าร�วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม�ขั้นตอนการเข�าร�วม
ประชุม�แผนที่สถานที่จัดการประชุม�แบบฟอร�มลงทะเบียน�หนังสือมอบฉันทะแบบ�ข.�ซึ่งเป�นแบบท่ีผู�ถือหุ�นสามารถก�าหนด
ทิศทางการลงคะแนนได��หรือจะเลือกใช�หนังสือมอบฉันทะแบบ�ก.� หรือ� แบบ�ค.แบบใดแบบหน่ึงก็ได�� ซ่ึงสามารถดาวน�โหลด
หนังสือมอบฉันทะท้ัง�3�แบบ�ได�ที่เว็บไซต�ของบริษัท�และข้ันตอนการส�งค�าถามล�วงหน�าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

� ว�นประชุมผู้ถือหุ้น

1.� ก�าหนดวัน� เวลา�และสถานที่ในการจัดประชุมท่ีสะดวกและเหมาะสมไม�เป�นอุปสรรคต�อการเข�าร�วมประชุม� โดยใน
ป��2562�บริษัทฯ�จัดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเมื่อวันอังคารท่ี�23�เมษายน�2562�เวลา�11.00�นาฬ�กา�ณ�โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร�ไซด�� ซ่ึงมีระบบขนส�งมวลชนเข�าถึงและเพียงพอเพื่อให�ผู�ถือหุ�น�รวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข�าร�วมประชุมได�
อย�างสะดวก�

2.� เป�ดให�ผู�ถือหุ�นลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมด�วยระบบ�Barcode�ล�วงหน�าก�อนการประชุม�2�ช่ัวโมง�และสามารถลงทะเบียน
ได�ต�อเน่ืองจนกว�าการประชุมจะแล�วเสร็จ�โดยบริษัทฯ�เป�ดให�ลงทะเบียนตั้งแต�เวลา�9.00�นาฬ�กา�และได�จัดให�มีบุคลากรอย�างเพียง
พอส�าหรับการลงทะเบียนเข�าประชุม�พร�อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว�บริการแก�ผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะให�ผู�อ่ืน�หรือกรรมการอิสระ
มาประชุมแทน�อีกท้ังมีการแจกป�ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู�ถือหุ�นทุกรายเพ่ือใช�ในการลงคะแนน
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3.� คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญต�อการ
ประชุมผู�ถือหุ�น�โดยถือเป�นหน�าท่ีที่จะต�องเข�าร�วมประชุม
ทุกครั้งหากไม�ติดภารกิจส�าคัญหรือเจ็บป�วย

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นป��2562�กรรมการเข�า
ร�วมประชุม�7�คน�จากจ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมี�8�ท�าน�
ประธานกรรมการไม�สามารถเข�าร�วมประชุมในครั้งน้ีได��
เนื่องจากเจ็บป�วย�โดยมีรองประธานกรรมการ�ประธาน
กรรมการตรวจสอบ� ประธานกรรมการสรรหา� ประธาน
กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน� ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล� ประธานกรรมการบริหารเข�าร�วมประชุม�
นอกจากน้ี� กรรมการผู�จัดการ� ผู�บริหารสูงสุดด�านบัญชี
และการเงิน�กรรมการบริหารและผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ�
ได�เข�าร�วมประชุมเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นสามารถซักถามในเรื่องท่ี
เกี่ยวข�องได�

4.� ก�อนเริ่มการประชุม� เลขานุการบริษัทได�แจ�ง
จ�านวน/สัดส�วนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าร�วมประชุม�รวมถึงอธิบายวิธี
การลงคะแนน� และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นที่
ลงมติในแต�ละวาระตามกฎหมายและข�อบังคับของบริษัท�
ในกรณีผู�ถือหุ�นรายใดเข�าร�วมประชุมภายหลังจากท่ีได�เริ่ม
การประชุมไปแล�ว�บริษัทฯ� ยังให�สิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนในวาระท่ีเหลืออยู�ท่ียังไม�ได�มีการพิจารณาและลง
มติ�โดยนับเป�นองค�ประชุมตั้งแต�วาระนั้นๆ�

5.� เพื่อให�การประชุมเป�นไปอย�างโปร�งใส�ถูกต�องตามกฎหมาย�และข�อบังคับของบริษัทฯ�บริษัทฯ�ได�เชิญตัวแทนจาก
ส�านักงานสอบบัญชีของบริษัท�ได�แก��บริษัท�เอเอสวี�แอนด��แอสโซซิเอทส��จ�ากัด�เป�นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง�และ
น�าระบบ�Barcode�มาใช�ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ�พร�อมท้ังแสดงผลการลงมติดังกล�าวบนหน�าจอในห�อง
ประชุมทันทีที่ส้ินสุดวาระ

6.� ในการประชุม�ประธานท่ีประชุมด�าเนินการประชุมเรียงตามล�าดับวาระท่ีก�าหนดในหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม�โดย
ไม�มีการเพ่ิมวาระการประชุม�หรือเปลี่ยนแปลงข�อมูลส�าคัญท่ีไม�ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า�พร�อมทั้งได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น
มีสิทธิอย�างเท�าเทียมกันในการสอบถาม� แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได�อย�างเต็มท่ีในทุกวาระ� ระหว�างการประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�นป��2562�ไม�มีผู�ถือหุ�นขอเพ่ิมวาระการประชุม�แต�มีผ�ูถือหุ�นซักถาม�กรรมการและผู�บริหาร�ได�ตอบข�อซักถามดังกล�าว�

� วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที�ส�าค�ญ�ได้แก่

(1)� การจ�ายเงินป�นผล�:�บริษัทฯ�ได�ให�รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�าไร�อัตราเงินป�นผลที่เสนอจ�าย�ในอัตราหุ�นละ�
0.75�บาท� ซ่ึงเป�นไปตามนโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัท�และมีการเปรียบเทียบเงินป�นผลที่จ�ายระหว�างป�ป�จจุบันกับป�ท่ี
ผ�านมา�พร�อมท้ังระบุวันก�าหนดรายชื่อผู�ถือหุ�นท่ีมีสิทธิรับเงินป�นผล�

(2)� การแต�งต้ังกรรมการบริษัท�:�บริษัทฯ�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป�นรายคน�โดยมีข�อมูลเบื้อง
ต�นของบุคคลท่ีเสนอให�เลือกตั้งเป�นกรรมการ�พร�อมทั้งระบุการด�ารงต�าแหน�งในกิจการอื่น�และระบุไว�อย�างชัดเจนหากเป�นบริษัท
ท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันกับกิจการของบริษัท�การถือหุ�นในบริษัทฯ�จ�านวนครั้งการเข�าร�วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท� (กรณีเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเข�าด�ารงต�าแหน�งใหม�)� ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต�งตั้ง� ซ่ึงได�
ผ�านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
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(3)� ค�าตอบแทนกรรมการบริษัท� :� บริษัทฯ� ได�ให�รายละเอียดเก่ียวกับจ�านวนเงินค�าตอบแทนที่เสนอ� ซ่ึงเป�นไปตาม
นโยบายและเง่ือนไขของค�าตอบแทนกรรมการ� ที่ได�ผ�านการพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน� ทั้งนี้
บริษัทฯ� ได�เสนอวงเงินค�าตอบแทนเพื่อให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติเป�นประจ�าทุกป�� และเป�ดเผยค�าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท�และคณะกรรมการชุดย�อย�ในแบบ�56�-�1�และในรายงานประจ�าป��

(4)� การแต�งต้ังผู�สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค�าสอบบัญชี�:�บริษัทฯ�ได�ให�รายละเอียดเก่ียวกับ�ช่ือผู�สอบบัญชี�
ส�านักงานสอบบัญชี�ความเป�นอิสระ�ความสัมพันธ�กับบริษัท�จ�านวนป�ที่ท�าหน�าท่ี�เหตุผลในการเปล่ียนผู�สอบบัญชี�(ถ�ามี)�และ
ข�อมูลเปรียบเทียบค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีระหว�างป�ป�จจุบันกับป�ท่ีผ�านมา�โดยได�ผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ�รวมทั้งเป�ดเผยค�าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู�สอบบัญชีสังกัด�ท้ังของบริษัทและบริษัทย�อย

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นในแต�ละวาระ

วาระ จ�านวนผู�เข�า
ประชุม�(ราย)

เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง

ราย หุ�น � ราย หุ�น � ราย หุ�น �

� �� �� 108,519,710 ��� �-� - - �-� - -

� �� �� 108,815,710 ��� �-� - - �-� - -

� �� �� 108,815,710 ��� �-� - - �-� - -

��� �� �� 108,815,710 ��� �-� - - �-� - -

��� �� �� 108,815,710 ��� �-� - - �-� - -

��� �� �� 108,815,710 ��� �-� - - �-� - -

� �� �� 108,816,810 ��� �-� - - �-� - -

� �� �� 108,816,810 ��� �-� - - - - -

� หล�งว�นประชุมผู้ถือหุ้น

1.� เป�ดเผยมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น� พร�อมผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ�รวมทั้งแจ�งรายละเอียดการจ�ายเงินป�นผลให�ผู�ถือหุ�นในอัตราการจ�ายท่ีเท�าเทียมกัน�ตามสิทธิของผู�ถือหุ�นทุก
รายผ�านระบบข�าวของตลาดหลักทรัพย�ฯ�และบนเว็บไซต�ของบริษัทในวันท�าการถัดไป�

2.� จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นท่ีมีสาระส�าคัญครบถ�วน� มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ�
ซ่ึงแบ�งเป�นเห็นด�วย�ไม�เห็นด�วย�และงดออกเสียง�พร�อมท้ังบันทึกประเด็นอภิปรายท่ีส�าคัญและค�าชี้แจงไว�โดยสรุป�และได�น�าส�ง
ให�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย��ภายใน�14�วัน�นับจาก
วันประชุมผู�ถือหุ�น�และน�าเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบริษัท�ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ�เพ่ือเป�นช�องทางให�ผู�ถือหุ�นรับทราบและ
สามารถตรวจสอบข�อมูลได�โดยไม�จ�าเป�นต�องรอให�ถึงการประชุมในคราวถัดไป

3.� จัดให�มีการบันทึกวิดีทัศน�การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นของบริษัท� เผยแพร�แก�ผู�ถือหุ�น� และบุคคลภายนอกท่ีสนใจบน
เว็บไซต�ของบริษัท�

ผลจากการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น�ที่บริษัทฯได�ด�าเนินการด�วยความโปร�งใสตรวจสอบได�� ถูกต�องตามกฎหมาย�และข�อ
บังคับของบริษัท�อ�านวยความสะดวกต�อผู�ถือหุ�นในการเข�าร�วมประชุม�ท�าให�ในป��2562�บริษัทฯ�ได�รับการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมผู�ถือหุ�นอยู�ในระดับ�4�TIA�(คะแนน�90-99)�จากสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

หมวดที��2�การปฏ�บ�ต�ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมก�น
2.1� การประชุมผู�ถือหุ�น

(1)� บริษัทฯเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล�วงหน�า�และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว�ามีความเหมาะสม�
เข�ารับการเลือกต้ังเป�นกรรมการให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณา�ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจ�าป��2562�โดยเสนอ
เร่ืองได�ตั้งแต�วันท่ี� 1� -� 30�ธันวาคม�2561�ตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ก�าหนดและเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ�
www.thanulux.com�พร�อมทั้งได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบผ�านระบบข�าวของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�รวมท้ังได�
เป�ดโอกาส�ให�ผู�ถือหุ�นส�งค�าถามล�วงหน�า�ซึ่งไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม�หรือเสนอรายชื่อ
บุคคลเข�ารับการเลือกต้ังเป�นกรรมการและไม�มีการส�งค�าถามล�วงหน�าแต�อย�างใด

(2)� สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม� เป�นไปตามจ�านวนหุ�นท่ีผู�ถือหุ�นถืออยู��โดยหนึ่งหุ�นมีสิทธิเท�ากับหนึ่งเสียง�ไม�มีหุ�นใดที่มี
สิทธิพิเศษเหนือกว�า�และไม�มีการจ�ากัดสิทธิออกเสียงของผู�ถือหุ�นรายใดรายหน่ึง

(3)� ในกรณีเป�นผู�ถือหุ�นต�างชาติ�บริษัทฯ�ได�จัดส�งเอกสารเชิญประชุมผู�ถือหุ�นฉบับภาษาอังกฤษ�เพ่ืออ�านวยความสะดวก
แก�ผู�ถือหุ�นต�างชาติ� พร�อมทั้งเผยแพร�เอกสารเชิญประชุมดังกล�าวบนเว็บไซต�ของบริษัทในช�วงเวลาเดียวกันกับฉบับ
ภาษาไทย

(4)� ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สะดวกเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง�สามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัท�หรือบุคคลอื่นเข�า
ประชุมแทน�เพื่อเป�นตัวแทนรักษาสิทธิของตน�โดยบริษัทฯ�ได�แจ�งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต�องใช�ในการมอบฉันทะ
ไว�อย�างชัดเจน� โดยได�จัดส�งไปพร�อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ� ข.�ซึ่งเป�นแบบที่ให�ผู�ถือหุ�นสามารถก�าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนในแต�ละเรื่องได��

� จ�านวนและลักษณะการเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�น�ครั้งท่ี�45�วันท่ี�23�เมษายน�2562

ราย จ�านวนหุ�น สัดส�วนร�อยละ

ผู�ถือหุ�นตามทะเบียนรวม ��� 120,000,000 ������

ผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุม �� 107,012,880 �����

มาด�วยตนเอง �� 21,183,100 �����

มอบฉันทะ �� 85,829,780 �����

มอบฉันทะให�กรรมการตรวจสอบ �� 2,076,690 ����

มอบฉันทะให�บุคคลทั่วไป �� 83,753,090 �����

(5)� ในการลงคะแนนเสียงแต�ละวาระ�ได�กระท�าโดยเป�ดเผย�โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนให�ผู�ถือหุ�นในทุกวาระ�และจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�เห็นด�วย�หรืองดออกเสียง�ยกเว�นวาระเลือกตั้งกรรมการ�ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
ท่ีลงนามรับรองจากผู�ถือหุ�นทุกรายที่เข�าร�วมประชุม�โดยบริษัทฯ�ใช�ระบบ�Barcode�ในการนับคะแนนเสียงแต�ละวาระ
และแสดงผลบนหน�าจอในห�องประชุมทันทีท่ีส้ินสุดวาระ�เพื่อความสะดวกรวดเร็ว�โปร�งใสและตรวจสอบได�

(6)� เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถามในการประชุมผู�ถือหุ�น� โดยการประชุมครั้งท่ี� 45� ประจ�าป�� 2562� คุณอนุ� ว�องสารกิจ�
ผู�ถือหุ�นรายย�อย�สอบถามเรื่องเก่ียวกับผลการด�าเนินงานของบริษัท�ซึ่งกรรมการและผู�บริหาร� ได�เรียนชี้แจงข�อซัก
ถามจนเป�นที่เข�าใจ�
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

2.2� การป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน�บริษัทฯมีมาตรการป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน�โดยก�าหนดไว�ในคู�มือจริยธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจและก�าหนดไว�ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�ให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานไม�น�า
ข�อมูลและทรัพย�สินของบริษัทฯ�รวมถึงไม�ใช�ต�าแหน�งหน�าที่ไปแสวงหาประโยชน�เพื่อตนเองและ/หรือผู�อื่นโดยมิชอบ�ซึ่งบริษัทฯ�
ได�แจกจ�ายคู�มือดังกล�าวให�แก�กรรมการบริษัท� ผู�บริหารและพนักงาน� เพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�าเนินธุรกิจและ
เป�นหลักยึดถือในการท�างาน�และได�เผยแพร�บนเว็บไซต�ของบริษัท�รายละเอียดปรากฏในหัวข�อการดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน�
นอกจากน้ีในระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับการท�างานของบริษัท�ได�มีการก�าหนดในเร่ืองดังกล�าว�พร�อมทั้งก�าหนดบทลงโทษทางวินัย
ไว�ด�วย�ซึ่งในป��2562�ไม�ปรากฏกรณีการฝ�าฝ�นมาตรการดังกล�าวแต�อย�างใด

2.3� การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ� คณะกรรมการบริษัท� ก�าหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซ้ือขาย
หลักทรัพย��และการรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการ�และผู�บริหาร�ห�ามมิให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�ซ่ึงอยู�ใน
หน�วยงานที่รับทราบข�อมูลภายใน�ท�าการซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัท�ในช�วง�1�เดือน�ก�อนการเป�ดเผยงบการเงินแก�สาธารณชน�
ซ่ึงบริษัทฯ�ได�มีการออกจดหมายเวียนแจ�งให�ผู�ท่ีเกี่ยวข�องรับทราบทุกไตรมาส�พร�อมแจ�งบทลงโทษหากมีการฝ�าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติ
ตามข�อก�าหนดดังกล�าว�ในป��2562�กรรมการบริษัทและผู�บริหารได�ปฏิบัติตามนโยบายอย�างเคร�งครัด�ไม�ปรากฏว�ามีการซ้ือขาย
หลักทรัพย�ในช�วงเวลาท่ีห�ามมีการซ้ือขาย�

นอกจากน้ี�บริษัท�มีมาตรการดูแลการมีส�วนได�เสียของกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�โดยก�าหนดให�ต�องรายงานการมีส�วนได�เสีย
ของกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และบุคคลที่มีความเก่ียวข�อง�ซึ่งเป�นส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�องกับการด�าเนินกิจการของบริษัท�ในป��2562�
กรรมการบริษัท�และผู�บริหาร�ได�ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก�าหนด

2.4� การด�าเนินการกับความขัดแย�งทางผลประโยชน��บริษัทฯ�ด�าเนินการกับความขัดแย�งทางผลประโยชน�ด�วยความ
รอบคอบและมีเหตุผล�ยึดถือผลประโยชน�ของบริษัทฯ�เป�นที่ต้ัง�การก�าหนดราคาเป�นไปตามเง่ือนไขการค�าที่เป�นธรรม�เสมือน
การท�ารายการกับบุคคลภายนอก�จัดวางระบบการปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส�โดยก�าหนดเป�นนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดี� และในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท�อาทิเช�น�บริษัทฯ�ควบคุมดูแลการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน�ให�มีการด�าเนิน
การตามข้ันตอนอย�างยุติธรรม� ตามราคาตลาด� เป�นไปตามธุรกิจการค�าปกติ� และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน� ในการท�ารายการท่ีเข�าข�ายต�องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท� ได�มีการน�าเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาให�ความเห็นก�อนน�าเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท� โดยกรรมการผู�มีส�วนได�เสียไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ�
จากนั้นบริษัทฯ� ได�แจ�งมติท่ีประชุมผ�านระบบข�าวของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย� และเว็บไซต�ของบริษัท� เพื่อให�ผู�ถือหุ�น
ได�รับทราบ�โดยเป�ดเผยชื่อและความสัมพันธ�ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน�นโยบายในการก�าหนดราคา�มูลค�าของรายการ�และราย
ละเอียดอื่นๆ�ท่ีเก่ียวข�อง�รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับรายการดังกล�าว�

นอกจากนี้�บริษัทฯ�ได�ก�าหนดให�มีการอนุมัติหลักการเก่ียวกับข�อตกลงทางการค�าที่มีเงื่อนไขการค�าทั่วไปในการท�าธุรกรรม
ระหว�างบริษัทฯ�กับ�กรรมการ�ผู�บริหาร�หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข�อง�เป�นประจ�าทุกป��ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลัง
จากการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น�และให�สรุปรายการดังกล�าวเพ่ือรายงานให�แก�คณะกรรมการบริษัททราบเป�นประจ�าทุกไตรมาส

2.5� การดูแลเรื่องการซ้ือขายสินทรัพย��บริษัทฯ�ดูแลการซื้อขายสินทรัพย�ให�เป�นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน�เรื่องการได�มาหรือจ�าหน�ายไปซึ่งสินทรัพย��โดยในการท�ารายการดังกล�าว�กรรมการผู�มีส�วนได�เสียไม�มีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจ�เพื่อให�เกิดความโปร�งใสและเป�นธรรม

หมวดที��3�การค�าน�งถ�งบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท�ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ�โดยค�านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข�อตกลง

ท่ีมีกับบริษัท�จึงได�ก�าหนดนโยบายเพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ�ม�ตลอดจนค�านึงถึงชุมชน�สังคมและ
ส่ิงแวดล�อม� เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน�ต�อต�านการทุจริต�การคอร�รัปชั่น� ไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา�รวมถึงการเคารพต�อ
สิทธิมนุษยชน�
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บริษัทฯ�ได�จัดท�า�จริยธรรมธุรกิจ�และจรรยาบรรณพนักงาน�ส�าหรับการด�าเนินงานภายในบริษัทฯ�เพื่อให�มั่นใจได�ว�า
ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม�จะได�รับการคุ�มครองและการปฏิบัติอย�างเป�นธรรมและเท�าเทียมกัน

3.1� ผู�ถือหุ�น� บริษัทฯ� เคารพในสิทธิของผู�ถือหุ�นทุกราย� โดยบริษัทฯปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน� ตาม
ท่ีก�าหนดไว�โดยกฎหมายและกฎระเบียบต�างๆ� เป�นตัวแทนท่ีดีของผู�ถือหุ�นในการด�าเนินธุรกิจให�เจริญก�าวหน�า� รวมถึงให�ผล
ตอบแทนอย�างเป�นธรรมตามนโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัท�นอกจากน้ีบริษัทฯ�มีกลไกท�าให�ผู�ถือหุ�นมีความเชื่อมั่นว�าจะ
ได�รับข�อมูลที่ถูกต�อง�มีการควบคุมการท�ารายการระหว�างกัน�มีมาตรการป�องกันการขัดแย�งทางผลประโยชน��และป�องกันการน�า
ข�อมูลภายในของบริษัทไปใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตน�รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัท�โดยเฉพาะในช�วง�1�เดือนก�อน
เผยแพร�งบการเงินแก�สาธารณชน�ซ่ึงได�ระบุแนวปฏิบัติไว�ในจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ� ได�เชิญผู�ถือหุ�นทุกรายเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น� โดยผู�ถือหุ�นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ� มีสิทธิที่จะได�
ข�อมูลข�าวสารท่ีส�าคัญ�เช�น�รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท�เป�นประจ�าทุกไตรมาส�การเป�ดเผยเรื่องการลงทุน�รายการที่
เกี่ยวโยงกัน�โดยบริษัทฯ�เป�ดเผยข�อมูลผ�านระบบการเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเว็บไซต�ของบริษัทฯ�
(www.thanulux.com)�

ในป��2562�บริษัทฯ�ได�มีการจ�ายเงินป�นผลจากผลประกอบการป��2561�และก�าไรสะสมในอัตรา�0.75�บาทต�อหุ�น�คิดเป�น
อัตราการจ�ายเงินป�นผลร�อยละ�44.53�ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ�ในวันท่ี�17�พฤษภาคม�2562� ซ่ึงเป�นอัตราที่
สูงกว�านโยบายการจ�ายเงินป�นผลท่ีก�าหนดไว��คือ�อัตราหุ�นละ�0.20�บาท�นับเป�นการจ�ายเงินป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ�
อย�างต�อเน่ือง�ซ่ึงถือเป�นการสร�างความมั่งคั่งในระยะยาวให�แก�ผู�ถือหุ�นอย�างแท�จริง

3.2� พนักงาน�บริษัทฯ�ตระหนักดีว�าพนักงานเป�นทรัพยากรท่ีมีค�าสูงสุด�และเป�นหัวใจส�าคัญท่ีจะน�าพาองค�กรไปสู�ความ
ส�าเร็จ� บริษัทฯ� จึงปฏิบัติต�อพนักงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี� โดยเคารพต�อศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย�� สิทธิมนุษยชน�
จริยธรรม�สนับสนุน�ส�งเสริม�ฝ�กฝนอบรม�และพัฒนาความรู�ของพนักงานอย�างทั่วถึง�เป�ดโอกาสให�พนักงานแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง�ตลอดจนส�งเสริมให�พนักงานมีส�วนร�วมในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานของบริษัท�
เพื่อสร�างความเจริญก�าวหน�ามั่นคงในอาชีพ�โดยบริษัทฯ�ได�ให�ผลตอบแทนแก�พนักงานด�วยความเป�นธรรม�เหมาะสมกับความ
รู�ความสามารถ�ความรับผิดชอบ�และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต�ละคน�

นอกจากน้ี�บริษัทฯ�ได�ดูแล�รักษาสภาพแวดล�อมในการท�างาน�โดยค�านึงถึงความปลอดภัยต�อชีวิต�สุขภาพ�และทรัพย�สิน
ของพนักงาน�โดยจัดให�มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด�24� ช่ัวโมง�ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร�มีเคร่ือง
มืออุปกรณ�ด�านความปลอดภัยและรถดับเพลิง�อบรมและซ�อมดับเพลิงเบ้ืองต�น�ซ�อมอพยพหนีไฟ�การใช�อุปกรณ�ป�องกันภัยส�วน
บุคคล� เพ่ือให�พนักงานเกิดความรู�ความเข�าใจ� มีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต�องตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพ
แวดล�อม�และยังจัดให�มีสวัสดิการต�างๆ�แก�พนักงาน�เพื่อท่ีจะส�งเสริมให�พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป�นอยู�ท่ีดีขึ้น�เช�น

•� ร�วมกับเครือสหพัฒน�จัดตั้งสหกรณ�ออมทรัพย�เพื่อพนักงาน

•� จัดให�มีห�องพยาบาล�โดยมีแพทย�ประจ�าสัปดาห�ละ�2�วัน�และพยาบาลประจ�าทุกวัน

•� การตรวจสุขภาพประจ�าป�

•� ชุดฟอร�มพนักงาน

•� สวัสดิการซื้อสินค�าราคาพิเศษ�เพื่อช�วยเรื่องการครองชีพของพนักงาน

•� ร�วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห�ในโครงการเงินกู�อัตราดอกเบ้ียต�่าเพื่อท่ีอยู�อาศัย

•� หอพักส�าหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานต�างจังหวัด

•� กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพ่ือการออมเงินในอนาคต

•� เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการท�างาน

•� เงินช�วยเหลือกรณีบิดา�มารดา�คู�สมรส�พนักงาน�เสียชีวิต

•� เงินช�วยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่น�เช�น�อุทกภัย�วาตภัย

•� เงินรางวัลส�าหรับพนักงานที่ท�างานครบ�10,�20,�30,�40�ป�
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นอกจากน้ี� บริษัทฯ� จัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป�ดโอกาสให�พนักงานมีส�วนร�วมในการบริหารงานด�านสวัสดิการ�
และเป�นสื่อกลางในการให�ความช�วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต�างๆ� ให�แก�พนักงานได�อย�างท่ัวถึงและเป�นช�องทางในการสื่อสาร�
เสนอแนะ�หรือร�องทุกข�ในเรื่องต�างๆ�ในการท�างานผ�านคณะกรรมการสวัสดิการอีกด�วย

3.3� ลูกค�า�บริษัทฯด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย��ยุติธรรมให�ข�อมูลท่ีถูกต�องแก�ลูกค�า�ค�าร�องเรียนของลูกค�าได�รับ
การเอาใจใส�และด�าเนินการอย�างเป�นธรรม�เพื่อสนองตอบความต�องการของลูกค�าอย�างรวดเร็ว�พัฒนาสินค�าและบริการให�ตรง
กับความต�องการของลูกค�า� คิดค�นนวัตกรรม� เพ่ือเพ่ิมคุณค�าให�แก�สินค�าและบริการอย�างต�อเน่ือง� ด�วยระบบบริหารคุณภาพ�
ISO9001�ด�านการออกแบบและผลิตเส้ือผ�าและเครื่องหนัง�รวมถึงรักษาความลับทางการค�าของลูกค�า�จากการส�ารวจความพึง
พอใจของลูกค�าในป��2562�เรื่องคุณภาพ�การบริการ�และการส�งมอบสินค�า�บริษัทฯ�ได�รับคะแนนความพึงพอใจมากกว�า�85%

ท้ังนี้�บริษัทฯ�มีศูนย�ลูกค�าสัมพันธ��เป�นส่ือกลางรับฟ�งความคิดเห็น�ค�าติ-ชม�และข�อเสนอแนะของลูกค�า�สามารถติดต�อได�
ทางโทรศัพท�หมายเลข�0-2295-0911-9,�0-2295-4171-80

3.4� คู�แข�ง�คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญต�อการแข�งขันทางการค�าโดยสุจริต�ภายใต�กรอบของกฎหมายอย�างเคร�งครัด�
จึงได�ก�าหนดนโยบายให�บริษัทฯ�ด�าเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข�งขันทางการค�าท่ีเป�นธรรม�ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา�
บริษัทฯ�ไม�เคยมีข�อพิพาทใดๆ�กับคู�แข�ง

3.5� คู�ค�า�บริษัทฯ�ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติที่เป�นธรรม�เสมอภาค�และรับผิดชอบต�อคู�ค�า�โดยตั้งอยู�บนพื้นฐานของการ
ได�รับผลตอบแทนที่เหมาะสมท้ังสองฝ�าย�ดังน้ี

(1)� มีระบบการคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทานของบริษัท�เพ่ือให�ม่ันใจว�า�คู�ค�าดังกล�าวมีการด�าเนินธุรกิจตามกฎหมาย��
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย�เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

(2)� รักษาความลับ�ข�อมูลทางการค�าของคู�ค�า�ไม�น�าไปใช�เพ่ือประโยชน�ของตนเองหรือผู�เก่ียวข�องโดยมิชอบ
(3)� ปฏิบัติตามข�อตกลงทางการค�าและให�ข�อมูลท่ีถูกต�อง� รีบเจรจากับคู�ค�าทันที� ในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติตาม

ข�อตกลงได�
(4)� มีหลักเกณฑ�การประเมิน�คัดเลือก�ตรวจสอบ�และติดตามการปฏิบัติงานของคู�ค�า�ตามมาตรฐานสากล�ISO�9001
(5)� สร�างความสัมพันธ�ที่ดี�แลกเปล่ียนความรู��และร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�กับคู�ค�า�เพื่อความเจริญเติบโตร�วมกัน�
(6)� ไม�เรียก�รับ�ยินยอมที่จะรับ�หรือเสนอให��ทรัพย�สินหรือผลประโยชน�อื่นใด�ซึ่งอยู�นอกเหนือข�อตกลงทางการค�า

นอกจากนี้บริษัทฯ� ได�จัดท�าระเบียบการจัดซื้อจัดจ�าง� เพื่อเป�นคู�มือให�การด�าเนินธุรกิจกับคู�ค�ามีประสิทธิภาพ� เหมาะสม�
และเป�นธรรมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ในป��2562�ไม�มีกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีต�อคู�ค�า

3.6� เจ�าหนี้�บริษัทฯ�ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย�างมีวินัย�เพื่อสร�างความเชื่อถือให�กับเจ�าหนี้�โดยปฏิบัติต�อเจ�าหน้ีดังนี้

(1)� ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติต�อเจ�าหน้ีทุกกลุ�มอย�างเป�นธรรม�
(2)� มีความรับผิดชอบและโปร�งใส�ปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อก�าหนดของสัญญาอย�างเคร�งครัด
(3)� มีการเป�ดเผยฐานะทางการเงินอย�างถูกต�อง�ตรงเวลา�

ในป��2562�ท่ีผ�านมา�บริษัทฯ�จ�ายเงินให�กับเจ�าหน้ีการค�าตรงตามเง่ือนไขการช�าระเงิน�ที่ได�ตกลงไว�ล�วงหน�า�โดยไม�มีการ
ผิดนัดช�าระแต�อย�างใด
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3.7� ชุมชนและสังคม�บริษัทฯ�ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบต�อชุมชน�และสังคม�มีการปลูกฝ�งจิตส�านึกความรับผิด
ชอบให�เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทอย�างต�อเน่ือง�โดยก�าหนดไว�ในนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม�ให�ความส�าคัญกับการมีส�วนร�วม
ในการพัฒนาชุมชน�และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให�ดีข้ึน�โดยบริษัทฯ�จะพิจารณาจากความต�องการของชุมชน�พร�อมท้ัง
สร�างทัศนคติและวัฒนธรรมองค�กรเพื่อให�พนักงานมีส�วนร�วมท�างานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน�ร�วมกับชุมชน

ในป��2562�บริษัทฯ�ได�ด�าเนินการขยายผลด�านความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคม�โดยการสานเสวนากับชุมชนรอบบริษัท�
พร�อมท้ังจัดกิจกรรมต�างๆ�ตามที่ชุมชนร�องขอ�และจากการเป�ดช�องทางการร�องเรียนให�กับคนในชุมชน�เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมหรือ
ส่ิงที่บริษัทฯอาจสร�างผลกระทบให�กับชุมชนน้ัน�บริษัทฯ�ไม�ได�รับค�าร�องเรียนใดๆ�จากชุมชน�ผลการด�าเนินงานดังกล�าว�ท�าให�
บริษัทฯ�ได�รับการรับรองตามเกณฑ�มาตรฐานความรับผิดชอบของผู�ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสังคม�(CSR-DIW�Continuous)�
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม�กระทรวงอุตสาหกรรม�โดยกิจกรรมอันเป�นประโยชน�ต�อชุมชนและสังคมโดยส�วนรวม�ได�เป�ดเผย�
ไว�ในรายงานด�านความยั่งยืนแล�ว

3.8� ส่ิงแวดล�อม�คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อม�โดยก�าหนดให�เป�นนโยบายหน่ึงในพันธ
กิจของบริษัทฯ�และได�ก�าหนดไว�ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ�และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�ให�บริษัทฯ�ด�าเนินธุรกิจโดย
ค�านึงถึงผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม�ดังน้ันบริษัทฯ�จึงให�ความใส�ใจตั้งแต�กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีเป�น
มิตรต�อสิ่งแวดล�อม�โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี�

(1)� ด�าเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย� กฎระเบียบ� และนโยบายด�านส่ิงแวดล�อม� โดยค�านึงถึงผลกระทบต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม�มีการทบทวนและประเมินผลการด�าเนินงานอย�างสม�่าเสมอ

(2)� สร�างวัฒนธรรมองค�กร�และสร�างจิตส�านึกให�พนักงานทุกระดับ�ก�อเกิดความร�วมมือและรับผิดชอบในการจัดการสิ่ง
แวดล�อม�การใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(3)� ส�งเสริมให�ความรู��และฝ�กอบรมแก�พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล�อม
(4)� ส�งเสริมระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม�ตั้งแตการใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด�มีมาตรการบ�าบัด�ทดแทน�เพ่ือไม�ให�

เกิดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม�สามารถอยู�ร�วมกันได�อย�างยั่งยึน
(5)� ส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

� การส่งเสร�มให้มีการใช้ทร�พยากรอย่างมีประส�ทธ�ภาพ�

บริษัทฯ�เห็นความส�าคัญกับการควบคุมการใช�ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน�ซ่ึงจะเกิดขึ้นได�ต�องอาศัยความร�วมมือของ
ทุกคนในองค�กร�โดยสร�างค�านิยมให�พนักงานตระหนักว�า�การพัฒนาสังคมให�เจริญก�าวหน�าได��จ�าเป�นต�องพัฒนาให�สมดุลท้ังทาง
ด�านเศรษฐกิจ�คุณภาพชีวิต�รวมท้ังการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�วย

ในป��2562�บริษัทฯ�ได�ด�าเนินการตามมาตรการอนุรักษ�พลังงาน�ส�งผลให�สามารถลดการใช�พลังงานลงจากป�ก�อน�พร�อมทั้ง
มีการสร�างวัฒนธรรมองค�กรและสร�างจิตส�านึกให�กับพนักงานทุกระดับ�เกิดความร�วมมือและความรับผิดชอบในการใช�ทรัพยากร
ร�วมกัน�มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให�พนักงานได�มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค��น�าเศษวัสดุมาใช�ในการท�าช้ินงานให�มีมูลค�า�นอกจากน้ียัง
มีฝ�กอบรมเรื่องการใช�พลังงานในเคร่ืองจักรอย�างคุ�มค�าแก�พนักงานในสายผลิต�และกิจกรรมอื่นๆ�อีกมากมาย�เช�น�การติดป�าย
รณรงค�ให�ประหยัดน�้า-ไฟตามท่ีต�างๆ�เพ่ือให�พนักงานตระหนักถึงการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

� การให้ความรู้และฝึกอบรมพน�กงานในเรื�องส��งแวดล้อม�

คณะกรรมการบริษัทได�ส�งเสริมให�พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล�อม�โดยบริษัทฯ�จัดให�มีการเผยแพร�ความรู��
เร่ืองสิ่งแวดล�อมแก�พนักงานผ�านระบบอินเตอร�เน็ต�กระดานประชาสัมพันธ��และเสียงตามสาย�ตลอดจนส�งเสริมให�พนักงานเข�า
อบรมเพิ่มพูนความรู�ในเรื่องสิ่งแวดล�อมอย�างต�อเน่ือง

ในป��2562�พนักงานได�เข�าร�วมอบรมหลักสูตรด�านส่ิงแวดล�อมในหัวข�อท่ีส�าคัญ�เช�น�หลักสูตร�ISO14001�:�2015�(มาตรฐาน
ระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม)�และ�หลักสูตร�CSR-DIW�Continuous�(โครงการส�งเสริมอุตสาหกรรมให�มีความรับผิดชอบต�อสังคม
และอยู�ร�วมกับชุมชนได�อย�างยั่งยืน)�เป�นต�น
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

3.9� การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาชุมชน� คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญต�อการพัฒนาชุมชน�
โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป�นประโยชน�ต�อชุมชนอย�างสม�่าเสมอ�รายละเอียดกิจกรรมปรากฏในรายงานด�านความยั่งยืน

3.10�ภาครัฐ�บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต�ข�อก�าหนดของกฎหมายและระเบียบต�างของหน�วยงานท่ีก�ากับดูแลอย�างเคร�งครัด�
โดยให�ความร�วมมือในการให�ข�อมูลข�าวสารท่ีถูกต�องตามการร�องขอของภาครัฐ�ท้ังนี้บริษัทได�จ�ายภาษีถูกต�อง�ครบถ�วน�ทันเวลา�
ตามข�อก�าหนดของกฎหมายภาษีสรรพากร�และภาษีศุลกากร

3.11�ช�องทางการรายงานหรือร�องเรียนของผู�มีส�วนได�เสีย�คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการให�มีช�องทางและข้ันตอนท่ีผู�มี
ส�วนได�เสียทุกกลุ�มสามารถรายงานหรือร�องเรียนในเรื่องท่ีอาจท�าให�เกิดความเสียหายต�อบริษัท�ความถูกต�องของรายงานทางการ
เงินหรือเรื่องท่ีไม�ได�รับความเป�นธรรม�โดยสามารถติดต�อ�นายศุภโชค�สิริจันทรดิลก�เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ��02-
295-0911-19,�02-295-4171-80�ต�อ�250�โทรสาร�02-294-5101�Email�:�supachoke@thanulux.com�หรือติดต�อ�นายวรเดช�
ป�งศิริเจริญ�ผู�อ�านวยการฝ�ายส�านักตรวจสอบภายใน�โทรศัพท��02-295-4171-9�ต�อ�168�โทรสาร�02-294-5101�หรือ�Email�:�
audit@thanulux.com�ซึ่งจะเป�นผู�รายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ�โดยผลการสอบสวนจะรายงานต�อคณะกรรมการบริษัท�
ท้ังนี้�ข�อมูลของผู�แจ�งเบาะแสและข�อร�องเรียนดังกล�าวจะถูกรักษาไว�เป�นความลับ�

ซ่ึงในป��2562�บริษัทฯ�ไม�ได�รับข�อร�องเรียนในเรื่องใดๆ�เลย

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ�การด�าเนินการโดยค�านึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย�ได�แสดงไว�ใน�รายงานด�านความยั่งยืน�

การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายข�างต�น�บริษัทฯได�ก�าหนดเป�นนโยบายและแนวปฏิบัติต�างๆ�ดังนี้

� นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�เกี�ยวก�บการไม่เกี�ยวข้องก�บการละเม�ดส�ทธ�มนุษยชน�

คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญกับสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยชน� ด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน�ไม�มีการเลือกปฏิบัติ�ท้ังการแบ�งแยกเพศ�เช้ือชาติ�ศาสนา�สิทธิทางการเมือง�การคุกคามทางเพศ�การใช�แรงงานเด็ก
ด�วยการไม�รับบุคคลอายุต�่ากว�า�15�ป��เข�าเป�นพนักงานของบริษัทฯ�การให�สิทธิพนักงานในการโต�แย�งเพ่ือพิสูจน�ตนเองกรณีถูก
บ�งชี้ความผิด�หรือทุจริตต�อหน�าที่การงาน�ไม�มีการเลิกจ�างอย�างไม�เป�นธรรม�การปฏิบัติต�อพนักงานภายใต�กฎหมายแรงงานซ่ึง
ครอบคลุมการคุ�มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย�างเคร�งครัด�ตลอดจนให�ความรู�ความเข�าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก�พนักงาน�
เพื่อท่ีจะได�น�าไปเป�นส�วนหน่ึงในการปฏิบัติงาน�รวมท้ังบริษัทฯ�มีนโยบายท่ีจะไม�ด�าเนินธุรกิจ�หรือไม�สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน�ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ�บริษัทฯ� ไม�เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน�
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายอยู�ใน�รายงานด�านความยั่งยืน)

� นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�เกี�ยวก�บการไม่ล่วงละเม�ดทร�พย์ส�นทางปัญญาหรือล�ขส�ทธ���

บริษัทฯ�ยึดมั่นนโยบายการด�าเนินธุรกิจให�สอดคล�องกับกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย�สินทางป�ญญา�รวมทั้งเคารพสิทธิ
ในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อื่น� ไม�เก่ียวข�องกับการล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา�ด�วยการลอกเลียนแบบ� หรือน�าทรัพย�สิน
ทางป�ญญาของผู�อื่นมาใช�ในธุรกิจโดยไม�ได�รับอนุญาต�มีการกระตุ�นให�พนักงานคิดค�นนวัตกรรมใหม��เพ่ือเพ่ิมคุณค�าให�กับสินค�า�
พัฒนาผลงานและระบบงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน� โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอย�างต�อเน่ือง� ตั้งแต�ป�� 2550�
จวบจนป�จจุบัน�เป�นป�ท่ี�13�

บริษัทฯ�มีนโยบายไม�เกี่ยวข�องกับการละเมิดลิขสิทธิ์�ไม�น�าเครื่องหมายการค�ามาใช�ประโยชน�ในการผลิต�และจ�าหน�ายก�อน
ได�รับอนุญาตจากเจ�าของเครื่องหมายการค�าน้ันๆ�

ในกรณีท่ี�บริษัทฯ�ได�รับสัญญาอนุญาตให�ใช�เครื่องหมายการค�าใดๆ�บริษัทฯ�ยึดถือปฏิบัติตามข�อตกลงต�างๆ�ในสัญญา
อย�างเคร�งครัด�

บริษัทฯ�รณรงค�ให�พนักงานในองค�กรร�วมต�อต�านงดการใช�ผลิตภัณฑ�ลอกเลียนแบบ
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ในป��2562�บริษัทฯ�ไม�มีกรณีการละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา�หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค�า

� นโยบายและแนวปฎ�บ�ต�เกี�ยวก�บการใช้โปรแกรมคอมพ�วเตอร์

บริษัทฯ�มีนโยบายในการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ดังนี้

1.� พนักงานจะต�องใช�ซอฟต�แวร�คอมพิวเตอร�ตามที่บริษัทอนุญาตให�ใช�งานได�เท�าน้ัน� เพ่ือป�องกันการละเมิดทรัพย�สิน
ทางป�ญญา�

2.� การน�าผลงานหรือข�อมูลอันเป�นสิทธิของบุคคลภายนอก�ท่ีได�รับมาหรือที่จะน�ามาใช�ภายในบริษัท�จะต�องตรวจสอบ
เพื่อให�มั่นใจว�า�จะไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อ่ืน�

3.� พนักงานจะต�องไม�น�าเข�า�หรือมีส�วนร�วม�หรือรับรู��หรือเผยแพร�ข�อมูลใดๆ�ท่ีขัดต�อกฎหมายอันเป�นการละเมิดต�อผู�อ่ืน�
ตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์�พ.ศ.�2537�หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข�อง�

� นโยบายและแนวปฏ�บ�ต�เกี�ยวก�บการต่อต้านการทุจร�ตและห้ามการจ่ายส�นบนเพื�อประโยชน์ทางธุรก�จ�

จากปรัชญาการท�างานของท�าน�ดร.เทียม�โชควัฒนา�ผู�ก�อตั้งเครือสหพัฒน�� ท่ีเน�นการท�างานด�วยความซ่ือสัตย��ยุติธรรม�
ปลูกฝ�งเป�นค�านิยมของบริษัทฯ� ท่ีไม�สนับสนุนให�พนักงาน�และผู�บริหาร�ทุจริต�ให��หรือ�รับสินบน�เพื่อให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน�
ของบริษัท�ซ่ึงค�านิยมดังกล�าว�ได�บันทึกไว�ในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัทฯ� มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต�อต�านการคอร�รัปชัน� โดยก�าหนดให�กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงาน�
ห�ามกระท�า�หรือยอมรับ�หรือสนับสนุนการคอร�รัปชันทุกรูปแบบ�ทั้งทางตรงและทางอ�อม�ซ่ึงครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน�วย
งานท่ีเก่ียวข�อง� นโยบายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน� และข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน� แสดงในรายงานด�าน
ความย่ังยืน�หัวข�อ�“การต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน”

บริษัทฯ� ได�รับ� “การรับรองต�ออายุการเป�นแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต”� เมื่อวันท่ี�
4�พฤศจิกายน�2562�ซึ่งมีอายุ�3�ป��และจะครบก�าหนด�ต�ออายุในวันท่ี�4�พฤศจิกายน�2565

หมวดที��4�การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให�มีการเป�ดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญอย�างถูกต�อง� โปร�งใส�ทันเวลา�ตามกฎหมาย� และข�อ

ก�าหนดท่ีเกี่ยวข�อง�ท้ังสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี�และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ��ซ่ึงมีผลกระทบต�อ
สิทธิประโยชน�ของผู�ถือหุ�น�รวมท้ังการเป�ดเผยข�อมูลอื่นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�
ตราบเท�าที่ไม�กระทบต�อประโยชน�อันชอบธรรมของบริษัทฯ� โดยเป�ดเผยสารสนเทศผ�านเว็บไซต�ของบริษัทฯ� ช�องทางการเผย
แพร�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย� ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช�องทางอ่ืนๆ� ท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลได�อย�างท่ัว
ถึง�เท�าเทียมกัน�

บริษัทฯ�ได�จัดส�งสารสนเทศทั้งหลายดังกล�าว�ผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยภายในเวลาท่ี
ก�าหนด�เพ่ือเผยแพร�ให�นักลงทุน�ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปได�รับทราบ�นอกจากนี้�บริษัทฯ�ยังเพ่ิมช�องทางการเผยแพร�ข�อมูล�
โดยน�าสารสนเทศดังกล�าวขึ้นเว็บไซต�ของบริษัทฯ�(www.thanulux.com)��ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ�โดยมีการปรับปรุงข�อมูล
ให�เป�นป�จจุบันอย�างสม�่าเสมอ

สารสนเทศท่ีเป�ดเผยในแบบแสดงรายการข�อมูลประจ�าป�� (แบบ� 56-1)� และรายงานประจ�าป�� (แบบ� 56-2)� นอกจาก
งบการเงินแล�ว�ยังมีการเป�ดเผยในเรื่องต�างๆ�เพื่อแสดงถึงความโปร�งใสในการด�าเนินธุรกิจ�ดังน้ี
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

4.1� การก�ากับดูแลกิจการ�บริษัทฯ� เป�ดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี� หลักการก�ากับดูแลกิจการ� จริยธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ�และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�พร�อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว
โดยเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบริษัท

4.2� นโยบายการดูแลสังคมและส่ิงแวดล�อม�บริษัทฯ�ถือเป�นนโยบายหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจ�จึงได�ก�าหนดไว�ในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ�ให�ค�านึงถึงผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม�ส�าหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล�าวอยู�ในหัวข�อ�“รายงานด�านความยั่งยืน”

4.3� นโยบายด�านการบริหารความเสี่ยง�บริษัทฯ�เป�ดเผยถึงป�จจัยความเส่ียงที่มีผลกระทบต�อการด�าเนินธุรกิจ�โดยระบุ
ถึงลักษณะความเสี่ยง�สาเหตุ�ผลกระทบ�และแนวทางในการป�องกันหรือลดความเส่ียงลง

4.4� โครงสร�างการถือหุ�น� มีการเป�ดเผยรายชื่อผู�ถือหุ�น� 10� อันดับแรกของบริษัท�ณ� วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�นเพ่ือ
ประชุมสามัญประจ�าป�ป�จจุบันก�อนวันประชุม�โดยเผยแพร�ผ�านเว็บไซต�ของบริษัท�(www.thanulux.com)�

4.5� รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต�อรายงานทางการเงิน�คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการ
จัดท�ารายงานทางการเงินให�มีข�อมูลท่ีถูกต�อง�ครบถ�วน�และเป�นไปตามมาตรฐานการบัญชี�ซ่ึงการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าว�ได�ผ�าน
การตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีท่ีเป�นอิสระ� และผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท� ก�อน
เผยแพร�ต�อผู�ถือหุ�น� และเพ่ือให�เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได�จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต�อรายงานทางการเงิน�ท่ีลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู�จัดการ�เป�ดเผยไว�ในรายงานประจ�าป�และแบบ�56-1�
ควบคู�กับรายงานของผู�สอบบัญชี�ในป��2562�งบการเงินของบริษัทฯ�ได�รับการรับรองโดยไม�มีเงื่อนไขจากผู�สอบบัญชี�และน�าส�ง
งบการเงินต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย� และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ตรงต�อเวลา�
โดยไม�ถูกส่ังแก�ไขงบการเงิน�แต�อย�างใด

4.6� การท�าหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อย� มีการเป�ดเผยบทบาทและหน�าท่ีของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อย� จ�านวนครั้งของการประชุม� จ�านวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต�ละคนเข�าร�วมประชุมใน
ป�ท่ีผ�านมา�ตามรายละเอียดในหัวข�อ�“โครงสร�างการจัดการ”�และหัวข�อ�“การก�ากับดูแลกิจการ”�เร่ืองคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย�อย

4.7� การถือครองหลักทรัพย�กรรมการและผู�บริหาร�มีการเป�ดเผยการถือหุ�นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ�นบริษัท�
ระหว�างป�ของกรรมการและผู�บริหารท้ังทางตรงและทางอ�อมไว�ในรายงานประจ�าป��ตามรายละเอียดในหัวข�อ�“ผู�ถือหุ�น”�ในส�วน
รายงานการถือหลักทรัพย��บริษัท�ธนูลักษณ��จ�ากัด�(มหาชน)�ของกรรมการและผู�บริหาร�ณ�วันท่ี�31�ธันวาคม�2562

4.8� ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร� มีการเป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการบริษัท� และผู�บริหาร�
รวมท้ังรูปแบบ� ลักษณะและจ�านวนค�าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย�อย� โดยรายละเอียดดังกล�าวได�เป�ดเผยไว�ใน
แบบ�56-1�และรายงานประจ�าป��ในหัวข�อ�“โครงสร�างการจัดการ”�เรื่องค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหาร

4.9� นโยบายรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการ� คณะกรรมการบริษัทได�ก�าหนดนโยบายให�กรรมการบริษัทและ
ผู�บริหาร� ต�องรายงานให�บริษัทฯ� รับทราบทุกครั้งถึงการมีส�วนได�เสียของตนและของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง� โดยในป�� 2562�
กรรมการบริษัท� และผู�บริหารได�ปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวอย�างเคร�งครัด� นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการ� กรรมการ
ผู�มีส�วนได�เสียไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจในวาระส�าคัญ� อีกท้ังบริษัทฯ� ได�เป�ดเผยข�อมูลการมีส�วนได�เสียของกรรมการบริษัท�
และผู�บริหารดังกล�าวในจดหมายแจ�งมติท่ีประชุมต�อระบบข�าวของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

4.10�การพัฒนากรรมการและผู�บริหาร�บริษัทฯ�การเป�ดเผยข�อมูลการเข�าพัฒนาและฝ�กอบรมของกรรมการและผู�บริหาร
ตามรายละเอียดในหัวข�อ�“ข�อมูลกรรมการ�ผู�บริหาร�ผู�มีอ�านาจควบคุม�และเลขานุการบริษัท”�และหัวข�อ�“การก�ากับดูแลกิจการ”�
เร่ืองการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ�(หมวดที่�5�ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ�ข�อ�5.7)
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

4.11�การท�ารายการระหว�างกัน� บริษัทฯ� ปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย��และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน�รอบคอบ�มีเหตุผล�เพื่อประโยชน�สูงสุดของ
บริษัท�และผู�ถือหุ�น�มีการเป�ดเผยรายละเอียด�โดยระบุชื่อคู�สัญญา�ความสัมพันธ��ลักษณะของรายการ�เง่ือนไขราคา�และมูลค�า
รายการ�ต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�เผยแพร�บนเว็บไซต�ของบริษัท�และสรุปข�อมูลไว�ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจ�าป��
(แบบ�56-1)�และรายงานประจ�าป��(แบบ�56-2)�ในหัวข�อ�“รายการระหว�างกัน”

4.12�การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส�บริษัทฯ�รายงานผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรายไตรมาสบนเว็บไซต�
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเว็บไซต�ของบริษัท�ในกรณีที่ก�าไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกัน
ของป�ก�อนเกินกว�าร�อยละยี่สิบ�บริษัทฯ�ได�มีการเป�ดเผยค�าอธิบายผลการด�าเนินงานเพิ่มเติม

4.13�นโยบายการแจ�งเบาะแสการกระท�าผิด� (Whistle� Blowing)� บริษัทฯ� ได�ก�าหนดนโยบายและมาตรการคุ�มครอง
พนักงานหรือผู�แจ�งเบาะแสไว�ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�ตามรายละเอียดในหัวข�อ�“การต�อต�านการ
คอร�รัปชั่น”�ใน�“รายงานด�านความยั่งยืน”�

4.14�ความสัมพันธ�กับผู�ลงทุน� บริษัทฯ� ให�ความส�าคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูลท่ีมีความโปร�งใสและทั่วถึง� โดยเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารต�างๆ�เพ่ือให�ผู�ลงทุน�และผู�ท่ีเกี่ยวข�องได�รับทราบอย�างรวดเร็วและเท�าเทียมกัน�โดยผ�านช�องทางและสื่อการเผย
แพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�และเว็บไซต�ของบริษัทฯ�www.thanulux.com��นอกจากน้ัน�บริษัทฯ�ได�ก�าหนด
บุคคลท่ีสามารถให�ข�อมูล�และข�าวสารตามที่นักลงทุน�และผู�ที่เกี่ยวข�องต�องการ�โดยสามารถติดต�อได�ท่ี�นายศุภโชค�สิริจันทรดิลก�
ต�าแหน�งเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ��โทรศัพท��02-295-0911-19,�02-295-4171-80�ต�อ�250�โทรสาร�02-294-5101�
E-Mail�:�supachoke@thanulux.com

ในป��2562�บริษัทฯ�และบริษัทในกลุ�มสหพัฒน�รวม�12�บริษัท�ได�ร�วมกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�จัดงาน�“นักวิเคราะห��
นักลงทุน�พบกลุ�มสหพัฒน��คร้ังท่ี�11”�เมื่อวันท่ี�28�มิถุนายน�2562�ณ�ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค�บางนา�ภายใน
งาน�Saha�Group�Fair�ครั้งท่ี�23�เพ่ือเป�ดโอกาสให�นักวิเคราะห�และนักลงทุนได�รับทราบพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ�และได�
ร�วมกันจัดท�าหนังสือสรุปข�อมูล�แจกให�กับนักวิเคราะห�และนักลงทุนท่ีมาร�วมงาน�ส�าหรับผู�ท่ีไม�ได�เข�าร�วมงาน�สามารถดูวีดีทัศน�
การจัดงานได�จากช�องทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย�และเว็บไซต�ของบริษัท
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หมวดที��5�ความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท�มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลให�บริษัทสามารถด�าเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ�จึงต�องปฏิบัติ

หน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ� ระมัดระวัง� ซื่อสัตย�สุจริต� ใช�ความรู�ความสามารถในการก�าหนดวิสัยทัศน�และพันธกิจของบริษัทฯ�
เพ่ือให�บริษัทฯ� มีความเจริญเติบโตอย�างยั่งยืน� และก�ากับดูแลให�ผู�บริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อให�เกิดผล
ส�าเร็จตามวัตถุประสงค�ที่ก�าหนดไว��ดังน้ี

1.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดโครงสร�างคณะกรรมการบริษัท� ประกอบด�วย� บุคคลที่มีความรู�� ความสามารถ�
ประสบการณ�ท่ีหลากหลาย�ไม�จ�ากัดเพศ�และมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด�โดยมีกรรมการบริษัทท่ีไม�ได�เป�นกรรมการบริหาร
อย�างน�อย�2�คน�ที่มีประสบการณ�ในธุรกิจที่บริษัทฯ�ด�าเนินกิจการอยู��มีกรรมการอิสระตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

2.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนิยามกรรมการอิสระ�อย�างน�อยเป�นไปตามหลักเกณฑ�ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ก�าหนด�

3.� คณะกรรมการบริษัทแต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยช�วยกลั่นกรองงานท่ีส�าคัญเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท

4.� คณะกรรมการบริษัทได�จัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการแต�ละคณะ�โดยก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน�ง�ขอบเขตอ�านาจหน�าที่�
เพื่อแบ�งแยกบทบาทหน�าที่�ความรับผิดชอบระหว�างคณะกรรมการบริษัท�คณะกรรมการชุดย�อยและฝ�ายจัดการไว�อย�างชัดเจน

5.� คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให�กรรมการบริษัทและผู�บริหารที่ด�ารงต�าแหน�งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น�
ต�องรายงานให�ประธานกรรมการบริษัท�และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

6.� คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีเลขานุการบริษัท�เพ่ือท�าหน�าท่ีตามกฎหมาย�และตามท่ีได�รับมอบหมาย�โดยคุณสมบัติ
ของเลขานุการบริษัทควรเป�นผู�ที่มีความรู�ด�านกฎหมาย� หรือบัญชี� หรือผ�านการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของ
เลขานุการบริษัท�มีการอบรมและพัฒนาความรู�อย�างต�อเนื่อง

7.� คณะกรรมการบริษัทจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ� จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ� และจรรยาบรรณ� เพ่ือให�
กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานของบริษัทฯ��ถือปฏิบัติให�เป�นไปในแนวทางเดียวกัน

8.� คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดวิสัยทัศน��และพันธกิจของบริษัทฯ�เพ่ือให�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน
มีจุดมุ�งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

9.� คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการพัฒนาความรู�� กรรมการบริษัท� ผู�บริหารและพนักงาน�
อย�างต�อเน่ือง

10.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดตารางการประชุมล�วงหน�าทุกป�� ซ่ึงในการพิจารณาวาระต�างๆจะค�านึงถึงผลประโยชน�
ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกฝ�ายอย�างเป�นธรรม�กรรมการบริษัททุกท�านมีความเป�นอิสระในการร�วมแสดงความคิดเห็น�
โดยกรรมการบริษัทผู�มีส�วนได�เสียไม�มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตนมีส�วนได�เสีย

11.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให�กรรมการบริษัทมีหน�าท่ีเข�าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง�ยกเว�นกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป�น

12.� คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให�ผู�บริหารระดับสูงเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

13.� คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเป�ดโอกาสให�กรรมการบริษัทท่ีไม�เป�นผู�บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว�างกันเองตาม
ความจ�าเป�น�โดยไม�มีฝ�ายจัดการร�วมด�วย�และควรแจ�งให�กรรมการผู�จัดการทราบถึงผลการประชุม
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14.� คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส�งเสริมให�กรรมการบริษัททุกท�านเข�าถึงสารสนเทศที่จ�าเป�นเพ่ิมเติมได�จาก
กรรมการผู�จัดการ�เลขานุการบริษัท�หรือผู�บริหารอื่นที่ได�รับมอบหมาย�ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนด�และในกรณีที่จ�าเป�น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให�มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา�หรือผู�ประกอบวิชาชีพภายนอก�โดยถือเป�นค�าใช�จ�ายของบริษัท

15.� คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด�าเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�ด�วยความรอบคอบ�มีเหตุมีผล�และปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ�ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย��และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

16.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให�กรรมการบริษัท�และผู�บริหาร�ห�ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ�ในช�วง�1�เดือน�
ก�อนการเป�ดเผยงบการเงินแก�สาธารณชน

17.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให�กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� รวมทั้งคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะมีหน�าท่ีรายงาน
การถือครองหลักทรัพย�� และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย�ของบริษัท�ต�อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และ
ตลาดหลักทรัพย��และส�งส�าเนาให�เลขานุการบริษัทเพ่ือรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต�อไป

18.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให�กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� ต�องรายงานการมีส�วนได�เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข�อง�ตามหลักเกณฑ�ท่ีก�าหนด

19.� คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังหน�วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป�นหน�วยงานหน่ึงภายในบริษัท�โดยมีสายการรายงานไป
ยังคณะกรรมการตรวจสอบ

20.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให�มีการประเมินผลงานประจ�าป�ของคณะกรรมการบริษัท

21.� คณะกรรมการบริษัทจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต�อรายงานทางการเงินเสนอไว�ใน
รายงานประจ�าป�

22.� คณะกรรมการบริษัทดูแลและด�าเนินการให�มีการจ�ายค�าตอบแทนที่เหมาะสมแก�กรรมการแต�ละคณะ� ตามอ�านาจ
หน�าท่ีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน

23.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายในการสืบทอดต�าแหน�งของพนักงานในหน�าท่ีต�างๆ�เพื่อการก�าวสู�ต�าแหน�งที่สูงขึ้น

24.� คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข�ารับต�าแหน�งในบริษัท�เป�นครั้งแรก

25.� คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

26.� คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให�มีการติดตามและประเมินการก�ากับดูแลกิจการ� ด�วยการจัดให�มีคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
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5.1� โครงสร�างคณะกรรมการ� ประกอบด�วยคณะกรรมการบริษัท� คณะกรรมการชุดย�อย� ผู�บริหาร� ปฏิบัติหน�าท่ี
ตามท่ีได�รับมอบหมาย

(1)� องค�ประกอบของคณะกรรมการบริษัท� ตามข�อบังคับของบริษัทฯ� ก�าหนดให�บริษัทมีกรรมการไม�น�อยกว�า�
5�คน� โดยกรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง�ต�องมีถ่ินที่อยู�ในราชอาณาจักร� ในป��2562�กรรมการบริษัทมีจ�านวน�
8�คน�มีความรู��ความเชี่ยวชาญ�และประสบการณ�ท่ีมีความหลากหลาย�ท้ังทางด�านบัญชี�การเงิน�การบริหาร
จัดการ�การตลาด�กฎหมาย�และสิ่งทอ�ประกอบด�วย�
� กรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร� � 3�คน
� กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บริหาร� � 5�คน�(ในจ�านวนน้ี�ประกอบด�วยกรรมการอิสระ�3�คน)
� ดังน้ัน�บริษัทฯ�มีกรรมการอิสระมากกว�า�1�ใน�3�ซึ่งมากกว�ากฎหมายก�าหนด�

(2)� คุณสมบัติของกรรมการอิสระ�กรรมการอิสระของบริษัทฯ�ทุกคน�มีคุณสมบัติครบถ�วนในการด�ารงต�าแหน�ง
เป�นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ�ท่ีบริษัทก�าหนดในนิยาม�“กรรมการอิสระ”�ซ่ึงเป�นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน�โดยกรรมการอิสระและผู�ท่ีเก่ียวข�องไม�มีการถือหุ�นในบริษัท�บริษัทใหญ��บริษัทย�อย�
บริษัทร�วม�ไม�เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ��หรือผู�มีอ�านาจควบคุมของบริษัท�และไม�มีกรรมการอิสระคนใดที่ด�ารง
ต�าแหน�งเป�นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว�า�5�แห�ง

(3)� กระบวนการสรรหากรรมการ�คณะกรรมการบริษัทได�แต�งตั้งคณะกรรมการสรรหา�ดูแลกระบวนการสรรหา
ผู�ที่จะด�ารงต�าแหน�งกรรมการให�เป�นไปอย�างโปร�งใส�(รายละเอียดตามหัวข�อ�“การก�ากับดูแลกิจการ”�เรื่องการ
สรรหาแต�งตั้งกรรมการและผู�บริหาร)

(4)� วาระการด�ารงต�าแหน�งของกรรมการ�คณะกรรมการบริษัทได�รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น�มีวาระการ
ด�ารงต�าแหน�งเป�นไปตามข�อบังคับของบริษัท�และเมื่อครบวาระแล�วอาจได�รับเลือกตั้งกลับเข�าด�ารงต�าแหน�งต�อ
ไปได�อีก

(5)� จ�านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด�ารงต�าแหน�ง� บริษัทฯ� ได�เป�ดเผยรายละเอียดข�อมูลการด�ารงต�าแหน�งของ
กรรมการแต�ละคนที่เข�าด�ารงต�าแหน�งกรรมการในบริษัทอื่น�ตามหัวข�อ�“ข�อมูลกรรมการ�ผู�บริหาร�ผู�มีอ�านาจ
ควบคุม�และเลขานุการบริษัท”�อน่ึง�บริษัทฯ�ไม�ได�ก�าหนดจ�านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด�ารงต�าแหน�งในบริษัท
อ่ืน�เน่ืองจากเห็นว�า�การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกท�านท่ีผ�านมา�ท�านได�เข�าร�วมประชุมอย�างสม�า่เสมอ�
และได�ใช�ความรู��ความสามารถ�รวมท้ังอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอย�างเต็มที่โดยไม�บกพร�อง

(6)� การแยกต�าแหน�งประธานกรรมการและกรรมการผู�จัดการ�บริษัทฯ�ก�าหนดหน�าท่ีระหว�างประธานกรรมการ
กับกรรมการผู�จัดการออกจากกันอย�างชัดเจน�เพ่ือเป�นการแบ�งแยกหน�าท่ีในการบริหารงาน�มีความอิสระจาก
กันและถ�วงดุลซึ่งกันและกัน� ก�อให�เกิดความสมดุลในอ�านาจการด�าเนินการ� และบริษัทฯ� ได�ก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน�าที่ของคณะกรรมการแต�ละคณะ�และของฝ�ายจัดการไว�อย�างชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัทที่สามารถตรวจสอบได��เพ่ือความโปร�งใสในการบริหารจัดการ

(7)� เลขานุการบริษัท�บริษัทฯ�ได�แต�งตั้ง�นายศุภโชค�สิริจันทรดิลก�เป�นเลขานุการบริษัท�เพ่ือปฏิบัติหน�าที่และรับผิด
ชอบตามที่กฎหมายและบริษัทก�าหนด�(รายละเอียดตามหัวข�อ�“โครงสร�างการจัดการ”�ข�อ�4.�เลขานุการบริษัท)

5.2� คณะกรรมการชุดย�อย�คณะกรรมการบริษัท�ได�แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อยต�างๆ�ช�วยดูแลรับผิดชอบงานในแต�ละ
ด�าน�เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ�ว�ามีการด�าเนินงานที่โปร�งใส�มีผู�กลั่นกรอง�สอบทาน�ให�ค�าแนะน�าอย�าง
รอบคอบ�โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุดไว�อย�างชัดเจน�(รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู�
ในหัวข�อ�“การก�ากับดูแลกิจการ”�เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อย�และหัวข�อ�“โครงสร�างการจัดการ”�เรื่อง
คณะกรรมการบริษัท)
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

5.3� บทบาท�หน�าที่�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1)� ภาวะผู�น�าและวิสัยทัศน��คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยบุคคลซ่ึงมีความรู��ความสามารถ�ประสบการณ�หลาก
หลายและมีความสามารถเฉพาะด�าน�ที่เป�นประโยชน�กับบริษัทฯ�เป�นผู�ให�ความเห็นชอบ�วิสัยทัศน��ภารกิจ�กลยุทธ��
และอนุมัติในประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับนโยบาย�กลยุทธ��แผนงานและเป�าหมายประจ�าป��ที่เสนอโดยฝ�ายบริหาร�รวม
ถึงก�ากับดูแลให�การบริหารงานของฝ�ายจัดการเป�นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจท่ีก�าหนดอย�างมีประสิทธิผล

� คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�ก�าหนดวิสัยทัศน�� พันธกิจ� และค�านิยมองค�กรของบริษัท� และให�ความเห็นชอบกล
ยุทธ�� เป�าหมาย� แผนงาน� และงบประมาณประจ�าป�ของบริษัทฯ� ท่ีน�าเสนอโดยฝ�ายจัดการ� โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท�ครั้งท่ี�8/2562�เมื่อวันที่�17�ธันวาคม�2562�ได�อนุมัติแผนกลยุทธ�ระยะกลาง�ระยะส้ัน�
และแผนงานประจ�าป��2563�รวมทั้งจัดให�มีกลไกในการก�ากับดูแล�ติดตาม�ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ�าย
จัดการให�เป�นไปตามเป�าหมายและแนวทางท่ีจะเพ่ิมมูลค�าและความมั่งค่ังแก�บริษัท�และผู�ถือหุ�น�ขณะเดียวกัน
ก็ค�านึงถึงผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย

(2)� ด�านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�ได�
ก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว�เป�นลายลักษณ�อักษร�ประกอบด�วยข�อมูล�4�ส�วน�คือ�นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี� หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี� 8� หลักปฏิบัติ� จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ� และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�โดยมีการจัดท�าเป�น�2�ภาษา�คือ�ภาษาไทย�และภาษาอังกฤษ�คณะ
กรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป�นประจ�าทุกป��มีการส�ง
เสริมให�เกิดการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี� โดยมีการเผยแพร�ผ�านเว็บไซต�ของบริษัทฯ�พร�อมทั้ง
ได�แจกคู�มือให�กับกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�พนักงาน�และก�าหนดให�ทุกคนต�องปฏิบัติตามคู�มือดังกล�าวอย�าง
เคร�งครัด�รวมทั้งมีการน�าจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดท�า�เป�นการ�ตูนแอนิเมชัน�และมีการเป�ดให�พนักงาน
รับชมอย�างสม�่าเสมอเพ่ือสร�างจิตส�านึกในการปฏิบัติงาน�ส�าหรับพนักงานใหม��บริษัทฯ�ได�บรรจุหัวข�อจริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไว�ในการปฐมนิเทศพนักงาน

� คณะกรรมการบริษัทได�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาล� เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให�กรรมการ
บริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�และได�ก�าหนดให�ผู�บังคับบัญชาทุก
ระดับมีหน�าท่ีในการติดตามดูแลให�พนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ�และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�เพ่ือเสริมสร�างให�บริษัทฯ�มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี�มีความโปร�งใสในการด�าเนินธุรกิจ�ส�าหรับผู�ท่ีละเว�นการปฏิบัติตามจะได�รับโทษทางวินัยตามความ
เหมาะสม�และอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป�นการกระท�าผิดกฎหมาย�(รายละเอียดนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ�จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานฉบับ
เต็มสามารถดูในเว็บไซต�ของบริษัทฯ)

(3)� การจัดท�านโยบายความขัดแย�งของผลประโยชน��คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญในการดูแลรายการท่ีอาจ
จะเกิดความขัดแย�งของผลประโยชน�ให�เป�นไปอย�างรอบคอบ�ระมัดระวัง� ด�วยความซื่อสัตย�สุจริต� จึงได�ก�าหนด
นโยบายเก่ียวกับความขัดแย�งของผลประโยชน�ไว�เป�นส�วนหนึ่งในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ�ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล�าวบนเว็บไซต�ของบริษัท�www.thanulux.com��บริษัทฯ�
ได�เป�ดเผยรายละเอียดรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน�ไว�ในหัวข�อ�“รายการระหว�างกัน”

(4)� การก�ากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน� คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญต�อระบบ
ควบคุมภายในด�านการด�าเนินงาน� การเงิน� การปฏิบัติงาน� และการก�ากับดูแล� โดยมีหน�วยงานตรวจสอบ
ภายในท�าหน�าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบต�างๆ� ดังกล�าว� รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร�� ตลอดจน
ให�ค�าแนะน�าเพื่อให�เกิดความม่ันใจว�าได�ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดอย�างมีประสิทธิผล�มีความเป�นอิสระ
สามารถท�าหน�าท่ีตรวจสอบและถ�วงดุลได�อย�างเต็มที่�โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต�อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ�มีการประชุมแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ�และผลของการตรวจสอบกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอย�างสม�่าเสมอ�โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน�พร�อมทั้ง
ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป�นประจ�าทุกไตรมาส
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

� ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท� ครั้งที่� 1/2562� เมื่อวันที่� 26� กุมภาพันธ�� 2562� คณะกรรมการบริษัทได�
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท�และบริษัทย�อยใน�5�ด�าน�ได�แก��
องค�กรและสภาพแวดล�อม�การบริหารความเสี่ยง�การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ�ายบริหาร�ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข�อมูล�และระบบการติดตาม�ว�ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

(5)� การบริหารความเสี่ยง�คณะกรรมการบริษัทให�ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต�อเป�าหมาย
ขององค�กร�มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย�างเป�นระบบและสอดคล�องกับนโยบายของบริษัท�โดยแต�งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น�เพ่ือให�เป�นผู�ก�าหนดแผนงาน�และข้ันตอนการด�าเนินงานด�านบริหารความ
เสี่ยงท่ีชัดเจน�โดยพิจารณาก�าหนดประเภทความเสี่ยง�สาเหตุของป�จจัยความเสี่ยง�รวมทั้งประเมินโอกาสและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน� เพ่ือจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยง� โดยมุ�งลดหรือขจัดความเสี่ยงต�างๆ� ภายใต�การ
ก�ากับ�ติดตาม�ดูแลอย�างเป�นระบบและมีความต�อเนื่องให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด�รวมท้ังติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงในแต�ละป�จจัย�ให�อยู�ในระดับที่องค�กรยอมรับได��โดยก�าหนดวงรอบให�คณะกรรมการน้ีท�าการ
ทบทวน�ติดตาม�แนะน�าในประเด็นของหัวข�อป�จจัยความเสี่ยง�ตลอดจนแนวทางแก�ไขและป�องกันเพ่ือลดความ
เสี่ยงเหล�าน้ันอย�างเป�นระบบและต�อเน่ือง�และรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเป�นประจ�าทุกไตรมาส�ท้ังนี้เพื่อ
ให�บรรลุวัตถุประสงค�ในการท�าระบบบริหารความเสี่ยงให�ครอบคลุมงานท้ังหมดของบริษัทฯ�(รายละเอียดการ
บริหารจัดการความเส่ียงแต�ละด�านของบริษัทฯ�อยู�ในหัวข�อ�“ป�จจัยความเสี่ยง”)

5.4� การประชุมคณะกรรมการบริษัท� บริษัทฯมีการก�าหนดวันเวลาประชุมล�วงหน�าตลอดท้ังป�� โดยก�าหนดให�มีการ
ประชุมอย�างน�อยไตรมาสละ�1�ครั้ง�เว�นแต�กรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความจ�าเป�น�ในการประชุมแต�ละครั้ง�
เลขานุการบริษัทจะส�งหนังสือเชิญประชุมพร�อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล�วงหน�าไม�น�อยกว�า�
7�วัน�เพื่อให�คณะกรรมการได�พิจารณาและศึกษาข�อมูลอย�างเพียงพอก�อนเข�าร�วมประชุม

คณะกรรมการได�ให�ความส�าคัญกับการเข�าร�วมประชุมและถือเป�นหน�าที่ท่ีต�องเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง�
เพื่อรับทราบและร�วมตัดสินใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ�อนึ่ง�ในไตรมาส�4�ของทุกป��คณะกรรมการบริษัทได�เชิญผู�บริหาร
ระดับสูงเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการด�วย�เพื่อให�ข�อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป�นผู�เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานโดยตรง�
พร�อมทั้งเสนอแผนงาน�กลยุทธ�และเป�าหมายการด�าเนินงานประจ�าป�

ในการประชุมทุกครั้ง�ประธานกรรมการได�เป�ดโอกาสให�กรรมการทุกคนได�อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ�โดย
กรรมการผู�มีส�วนได�เสียในเรื่องท่ีก�าลังพิจารณาไม�ได�เข�าร�วมประชุมและไม�มีสิทธิออกเสียง�เมื่อส้ินสุดการประชุม�เลขานุการบริษัท
ซ่ึงเป�นผู�จดบันทึกการประชุม� จะจัดท�ารายงานการประชุม� และส�งรายงานการประชุมให�ประธานกรรมการบริษัทภายใน�7�วัน�
เพื่อพิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกต�อง� ท้ังนี้�กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น�ขอแก�ไข�เพิ่มเติมรายงาน
การประชุมให�ถูกต�องย่ิงข้ึนได�

รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทได�ลงนามแล�ว�จะจัดเก็บไว�อย�างเป�นระบบ�ณ�ส�านักงาน
บริษัท�เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทและผู�ที่เก่ียวข�องสืบค�น�อ�างอิงและตรวจสอบได�

ในป��2562�มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท�จ�านวน�8�ครั้ง�การเข�าร�วมประชุมของกรรมการแต�ละท�านได�แสดงไว�ในแบบ�
56-1และรายงานประจ�าป�

5.5� การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท�คณะกรรมการตระหนักถึงความส�าคัญในบทบาท�หน�าท่ี�และความ
รับผิดชอบต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของตน�เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทและผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย�ดังน้ัน�จึงจัดให�มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะโดยภาพรวม�และรายบุคคล�เป�นประจ�าทุกป��ในป��2562�เลขานุการบริษัทได�จัดส�ง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให�กับกรรมการทุกท�านซ่ึงมีความเป�นอิสระในการประเมิน�เมื่อท�าแบบประเมินเรียบร�อยแล�วให�จัด
ส�งคืนเลขานุการบริษัท�เพื่อรวบรวม�สรุปผลและรายงานให�คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจ�าปี�2562 ���

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

การประเมินผลงานประจ�าป�ของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ�แบ�งการประเมินเป�น�3�ด�าน�คือ

(1)� บทบาท�หน�าที่�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(2)� ความเป�นอิสระของกรรมการ
(3)� ความสัมพันธ�กับฝ�ายบริหารและผู�มีส�วนได�เสีย

ป��2562�ผลการประเมินโดยรวม�อยู�ในเกณฑ��“พึงพอใจมาก”�มีคะแนนเฉล่ียร�อยละ�85.86

การประเมินผลงานประจ�าป�ของกรรมการบริษัทเป�นรายบุคคล�แบ�งการประเมินเป�น�3�ด�าน�คือ

(1)� บทบาท�หน�าที่�และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
(2)� การท�าหน�าท่ีของกรรมการบริษัท
(3)� การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ป��2562�ผลการประเมินโดยรวม�อยู�ในเกณฑ��“พึงพอใจมาก”�มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ�87.68

การประเมินผลงานประจ�าป��2562�ของคณะกรรมการชุดย�อย

1)� คณะกรรมการตรวจสอบ�ผลการประเมินโดยรวม�อยู�ในเกณฑ��“พึงพอใจมากท่ีสุด”�มีคะแนนเฉล่ียร�อยละ�98.33
2)� คณะกรรมการสรรหา�ผลการประเมินโดยรวม�อยู�ในเกณฑ��“พึงพอใจมาก”�มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ�75.00
3)� คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�ผลการประเมินโดยรวม�อยู�ในเกณฑ��“พึงพอใจมาก”�มีคะแนนเฉล่ียร�อยละ�78.67
4)� คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง�ผลการประเมินโดยรวม�อยู�ในเกณฑ��“พึงพอใจมาก”�มีคะแนนเฉลี่ยร�อยละ�76.67
5)� คณะกรรมการธรรมาภิบาล�ผลการประเมินโดยรวม�อยู�ในเกณฑ��“พึงพอใจมาก”�มีคะแนนเฉล่ียร�อยละ�87.19
6)� คณะกรรมการบริหาร�ผลการประเมินโดยรวม�อยู�ในเกณฑ��“พึงพอใจมาก”�มีคะแนนเฉล่ียร�อยละ�78.13

การประเมินผลงานประจ�าป�ของกรรมการผู�จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให�ประธานกรรรมการบริหารเป�นผู�ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู�จัดการเป�น
ประจ�าทุกป��เพื่อน�าไปใช�ในการก�าหนดค�าตอบแทน�ดังน้ี

(1)� ความมีวิสัยทัศน��และกลยุทธ�เชิงธุรกิจ
(2)� ความเป�นผู�น�า�การสร�างทีมงาน�และการสร�างผู�รับผิดชอบทดแทน
(3)� ความสามารถเชิงวิเคราะห��และการสร�างสรรค�ส่ิงใหม�
(4)� ความมุ�งมั่นสู�ประสิทธิภาพและผลส�าเร็จ
(5)� ความยืดหยุ�นและการปรับตัว
(6)� ความซ่ือตรงและความภักดีต�อองค�กร

ซ่ึงผลการประเมินดังกล�าวถือเป�นความลับเฉพาะบุคคลไม�สามารถเป�ดเผยได�

5.6� ค�าตอบแทน� คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทนเป�นผู�พิจารณาวงเงินค�าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา�แล�วน�าเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติวงเงินค�าตอบแทนดังกล�าว

ท้ังนี้�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น�ครั้งที่�45�ประจ�าป��2562�เมื่อวันอังคารที่�23�เมษายน�2562�ได�อนุมัติวงเงินค�าตอบแทน
กรรมการบริษัทรวมไม�เกิน�10�ล�านบาทต�อป��โดยจ�ายเป�นค�าเบ้ียประชุมให�กรรมการท่ีเข�าร�วมประชุมในอัตราท่ีได�รับอนุมัติจาก
ท่ีประชุมผู�ถือหุ�น�ส�วนค�าตอบแทนประจ�าป�จ�ายให�แก�กรรมการทุกคน�โดยมอบหมายให�คณะกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�เป�น
ผู�พิจารณาจัดสรร�และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ

ค�าตอบแทนผู�บริหารเป�นไปตามหลักการและนโยบายท่ีบริษัทฯ� ก�าหนด� โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ�
และผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารแต�ละท�าน�ทั้งน้ี�ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหารในป��2562�บริษัทฯ�ได�เป�ดเผยไว�ในแบบ�
56-1�และรายงานประจ�าป��หัวข�อ�“ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร”
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)���

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

5.7� การพัฒนากรรมการและผู�บริหาร� บริษัทฯ� ให�ความส�าคัญและส�งเสริมให�กรรมการและผู�บริหารทุกคนมีโอกาส
พัฒนาความรู�� จึงมีการสนับสนุนให�กรรมการทุกท�านเข�ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่กรรมการ�
โดยเข�าร�วมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย� (IOD)� ในหลักสูตร�Director� Accreditation�
Program�(DAP),�Director�Certification�Program�(DCP)�ซึ่งเป�นหลักสูตรที่�กลต.�ก�าหนดให�กรรมการของบริษัทฯ�จดทะเบียน
ต�องผ�านการอบรมอย�างน�อยหน่ึงหลักสูตร�นอกจากหลักสูตรดังกล�าวแล�ว�คณะกรรมการบริษัทยังให�ความส�าคัญเข�าร�วมรับการ
อบรมหลักสูตรอื่นๆ�ทั้งท่ีจัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)�อาทิ�เช�น�Audit�Committee�Program�(ACP),�
Understanding�the�Fundamental�of�Financial�Statements�(UFS),�Finance�for�Non�-�Finance�Director�(FND),�The�Role�of�
Chairman�(RCM),�Monitoring�the�System�of�Internal�Control�and�Risk�Management�(MIR)�และ�Chartered�Director�Class�
(CDC)� หรือหลักสูตรอบรมท่ีจัดโดยองค�กรอื่น� เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพความเป�นผู�น�าท่ีเป�นมืออาชีพ� มีความรู�ความเข�าใจใน
บทบาทหน�าที่ในการขับเคลื่อนองค�กรสู�การก�ากับดูแลกิจการที่ดี�ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรส้ันๆ�อันเป�นประโยชน�แก�การ
ปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัท�และรวมถึงหลักสูตรต�างๆ�ท่ี�IOD�จะจัดข้ึนอีกต�อไปในอนาคต

รายละเอียดการเข�าร�วมอบรมบทบาทหน�าท่ีการเป�นกรรมการของแต�ละท�าน�ได�เป�ดเผยไว�ในรายงานประจ�าป��และ�แบบ�
56-1�ในหัวข�อ�ข�อมูลกรรมการ�ผู�บริหาร�ผู�มีอ�านาจควบคุม�และเลขานุการบริษัท

การเข�ารับการอบรมของกรรมการ

รายช่ือกรรมการ ช่ือหลักสูตรอบรม�/�สัมมนา

คุณดุษฎี�สุนทรธ�ารง Update�Digital�Marketing�&�Tools�

แข็งแรง�เติบโต�ก�าไร�:�How�to�guick�win�leather�Goods

Smart�Leader�:�Leader�as�a�Coach�

Leader�as�a�Communicator

Strategic�Planning�&�Management

คุณสุพจน��ภควรวุฒิ Update�Digital�Marketing�&�Tools�

แข็งแรง�เติบโต�ก�าไร�:�How�to�guick�win�leather�Goods

Smart�Leader�:�Leader�as�a�Coach�

World�System�Merchandising

Leader�as�a�Communicator

Strategic�Planning�&�Management

คุณมารินทร��ลีลานุวัฒน� Update�Digital�Marketing�&�Tools�

แข็งแรง�เติบโต�ก�าไร�:�How�to�guick�win�leather�Goods

Smart�Leader�:�Leader�as�a�Coach�

Sharing�Success�Story�with�“�Shopee”�

Leader�as�a�Communicator

Strategic�Planning�&�Management
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รายงานประจ�าปี�2562 ���

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯได�มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม��เพ่ือรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ�รวมท้ังข�อมูลที่เกี่ยวข�อง�เช�น�ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ�ผลการด�าเนินงาน�โครงสร�างองค�กร�ผู�ถือหุ�น�เพ่ือเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการใหม��พร�อม
ท้ังแจก�“คู�มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน”�ให�กับกรรมการทุกท�าน�ซึ่งมีรายละเอียด�ดังนี้

(1)� สรุปเปรียบเทียบข�อบังคับบริษัท�พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย��และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
(2)� กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท�และคณะกรรมการชุดย�อย
(3)� นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

5.8� แผนการสืบทอดงาน�บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย�างต�อเนื่อง�เพื่อสร�างความแข็งแกร�งให�กับองค�การ�
โดยมีเป�าหมายเพ่ือผลักดันและให�โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช�ศักยภาพท่ีมีให�เกิดประโยชน�สูงสุด� โดยบริษัทฯได�จัดท�า
โครงการพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพ� ด�วยการคัดเลือก� วิเคราะห�� และประเมินศักยภาพ� เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล�
เป�นการเตรียมความพร�อมเพื่อก�าวไปสู�การเป�นผู�บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค�กรในอนาคต�นอกจากน้ี�บริษัทฯได�ให�การ
สนับสนุนทุนการศึกษา�แก�พนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท�ทั้งในและต�างประเทศ�โดยมุ�งหวังให�พนักงาน
ได�รับความรู�ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการท�างานเป�นส�าคัญ�รวมท้ังส�งเสริมการศึกษาดูงานท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได�ตระหนักถึงความส�าคัญในการสร�างผู�บริหารเพ่ือสืบทอดต�าแหน�งผู�บริหารสูงสุด� โดยมี
หลักการดังน้ี

(1)� ก�าหนดค�าอธิบายต�าแหน�งผู�บริหารสูงสุด�ความเก่ียวข�องกับเป�าหมายและกลยุทธ�ขององค�กร�รวมท้ังระบุคุณสมบัติ�
ความรู��และทักษะท่ีต�องการ

(2)� คัดเลือกผู�บริหารระดับรองท่ีมีศักยภาพและความสามารถ
(3)� วิเคราะห�คุณสมบัติเป�นรายบุคคลเพ่ือหาจุดเด�นและสิ่งท่ีต�องพัฒนาเพิ่มเติม
(4)� จัดท�าแผนพัฒนาเป�นรายบุคคล�เพื่อส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

จากการให�ความส�าคัญและการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย�างต�อเน่ืองของคณะกรรมการบริษัท� ผู �บริหาร� และ
พนักงานของบริษัทฯ�ส�งผลให�ในป��2562�บริษัทฯ�ได�รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน�จากสมาคมส�งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย�ซ่ึงได�รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย��และตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย�ด�วยคะแนนระดับ�“ดีมาก”
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