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การก�ากบดูแ ลกจการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมีการถวงดุลอ�านาจ
และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไปกับการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยส�าคัญที่ชวยเสริมสรางใหองคกรมีภูมิคุมกันที่ดีและสรางความเจริญเติบโตอยางสมดุล
และยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายการก�ากบดูแลกจการทีดี
คณะกรรมการบริษัท ไดก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นที่จะน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการด�าเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ด�าเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการก�าหนดอ�านาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แตละคณะและผูบริหารอยางชัดเจน
4. ด�าเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได
5. ด�าเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชน
อันชอบธรรมของบริษัทฯ
6.

ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

7.

ด�าเนินการโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการด�าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการรับฟงและทบทวน
ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตส�านึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม ตลอดจนมุงมั่นในการ
พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง
10. ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ด�าเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับพนักงาน ผูถือหุน และบุคคลทั่วไป ไดรับทราบผาน
เว็บไซตของบริษัทฯ www.thanulux.com ภายใตหัวขอ เกี่ยวกับบริษัท ถ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ถ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชุดย่อย
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร มีการแบงแยก
หนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหการด�าเนินงานมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบถวงดุล โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งคณะ
กรรมการชุดยอยตางๆ ที่มีความรูความช�านาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแตละดาน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจไดวาบริษัทฯ
มีการด�าเนินงานและกลั่นกรองงานอยางรอบคอบ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทไดก�าหนดขอบเขตอ�านาจด�าเนินการ และหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดไวอยาง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดยอย ท�าหนาที่ดูแลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มีจ�านวน 8 คน ประกอบดวย

•
•

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

5 คน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 คน

กรรมการที่เปนผูบริหาร

3 คน

รายชือคณะกรรมการบรษท
ชื่อ – นามสกุล
นายมนู
ลีลานุวัฒน
นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
นางสาวดุษฎี
สุนทรธ�ารง
นายสุพจน
ภควรวุฒิ
นางสาวมารินทร
ลีลานุวัฒน
นายผดุง
เตชะศรินทร
รศ.นเรศร
เกษะประกร
รศ.ดร.นิพนธ
พัวพงศกร

ต�าแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นางวารินทร ลีลานุวัฒน ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติแตงตั้งนายมนู ลีลานุวัฒน เขาด�ารงต�าแหนง
ประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

โดยมี นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ด�ารงต�าแหนง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายศุภโชค สิริจันทรดิลก ด�ารงต�าแหนง เลขานุการบริษัท
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษท
กรรมการบริษัทแตละทาน มีวาระการด�ารงต�าแหนงเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทออกจากต�าแหนงเปนจ�านวน 1 ใน 3 เปนอัตรา
ถาจ�านวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจ�านวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่ง
อยูในต�าแหนงนานที่สุด จะเปนผูออกจากต�าแหนงและอาจไดรับการเลือกตั้งใหมอีกครั้ง
2. กรรมการบริษัทจะพนจากต�าแหนง เมื่อครบก�าหนดตามวาระ หรือลาออก หรือถึงแกกรรม หรือขาดคุณสมบัติตาม
กฎหมายก�าหนด หรือที่ประชุมผูถือหุนลงมติถอดถอนใหพนจากต�าแหนง หรือศาลมีค�าสั่งใหออก
3. กรรมการบริษัทที่ประสงคจะลาออกกอนครบวาระการด�ารงต�าแหนง ใหยื่นหนังสือลาออกตอบริษัทฯ และจะแจง
การลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจ�ากัดทราบดวยก็ได การลาออกนั้นมีผลนับแตวันที่หนังสือ
ลาออกไปถึงบริษัทฯ

รายงานประจ� าปี 2562

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

4. ในกรณีที่ต�าแหนงกรรมการบริษัทวางลง เพราะสาเหตุ อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม
นอยกวา 2 เดือน ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนต�าแหนงที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราว
ถัดไป บุคคลซึ่งเปนกรรมการบริษัทดังกลาว จะอยูในต�าแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากต�าแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจ�านวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจ�านวน
หุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการบริษัทมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด
จึงจะครบเปนองคประชุม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือเสียงขางมากของกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
อ�านาจด�าเนนการของคณะกรรมการบรษท
1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอ�านาจหนาที่ ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และกรรมการ
ผูจัดการไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�าเปนดวย
คาใชจายของบริษัท
3.

อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการใหกูยืมแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
ทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเขาค�้าประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่
มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
6.

อนุมัติการกอตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย

7.

อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

8.

อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

9.

อนุมัติการจ�าหนาย จาย โอน ในทรัพยสินถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการปรับสภาพ ท�าลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่เลิกใช ช�ารุด สูญหาย ถูกท�าลาย
เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวมในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพ ท�าลาย ตัดบัญชี ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินคาคงเหลือ ที่เสื่อมสภาพหรือลาสมัย ซึ่งจะท�าใหมี
มูลคาทางบัญชีลดลง ในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุ ลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หรือ การ
ด�าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ ส�าหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคาของบริษัทฯ และ/หรือ ที่เปนปกติ
วิสัยทางการคา ในสวนที่มีทุนทรัพยเกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

13. อนุมัติการเขาท�าธุรกรรมที่มิใชปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินสวนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
14. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน การแกไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ
และ/หรือวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตอผูถือหุน
15. อนุมัติใหคณะกรรมการบริหารเปนผูก�าหนดคูมืออ�านาจด�าเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
16. มอบอ�านาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดท�าการแทนได ภายใตขอบเขตอ�านาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
17. มีอ�านาจเชิญฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุมหรือสงเอกสารตาม
ที่เห็นวาเกี่ยวของจ�าเปน
18. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
19. บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตน ที่เกี่ยวของกับเรื่องการไดมาหรือจ�าหนายไปซึ่ง
สินทรัพยและการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
หน้าทีและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท
1. ก�าหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ�าป รวมทั้งก� ากับดูแ ลการปฏิบัติงานของฝายจัด การใหเปนไปตามกฎหมาย
นโยบาย และแผนงานที่ก�าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สงเสริมใหจัดท� านโยบายการก�ากับดูแ ลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อให
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาการท�ารายการตางๆ ไดรับอนุมัติจากผูมีอา� นาจ มีการสอบ
ทานและจัดท�าบัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ที่สามารถปองกันการน�าทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ
5. การท�ารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเปน
ไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามขอก�าหนดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด�าเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตอง
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแลวและไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
7. รับผิดชอบตอผู ถือ หุ นทุกรายอยางเทาเทีย มกั น และมีก ารเปดเผยขอมู ล ตอผูถือ หุ นและผูลงทุ นอยางถู กตอง
มีมาตรฐานและโปรงใส
8.

รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยก�าหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจนก�าหนดอัตราการ
จายเงินปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุน
ทราบ ณ ส�านักงานใหญและส�านักงานสาขาของบริษัทฯ ไมนอยกวา 14 วันกอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน หรือก�าหนดวัน
เพื่อก�าหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม
ผูถือหุน และสิทธิในการรับเงินปนผล
รายงานประจ� าปี 2562

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

10. จัดท�ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวในรายงานประจ�าป
ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจ�าป (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นตอหนวยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอความ หรือลงรายการเปน
ไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมจ�านวน 8 ครั้ง มีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร ก�าหนด
ทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธในการด�าเนินธุรกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหนาของแผนกลยุทธเปนประจ�าทุก
ไตรมาส การประชุมไดก�าหนดวันเวลาไวเปนการลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะ
สม การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคนปรากฎในแบบ 56-1และรายงานประจ�าป หัวขอ โครงสรางการจัดการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยก�าหนด ด�ารงต�าแหนงกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและขอก�าหนดที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 คน ดังนี้
รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ
นายผดุง
รศ.นเรศร
รศ.ดร.นิพนธ

ชื่อ – นามสกุล
เตชะศรินทร
เกษะประกร
พัวพงศกร

ต�าแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดย นายวรเดช ปงศิริเจริญ ด�ารงต�าแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน หัวขอระบบ
ควบคุมภายใน และ “แบบ 56-1 สวนที่ 2 ขอ 11.3”
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 โดย
นายผดุง เตชะศรินทร เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ (ประวัติการ
ศึกษาและประสบการณการท�างานของกรรมการทานดังกลาวอยูในหัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอ�านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท”)
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกคนไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการให
บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดด�ารงต�าแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยในล�าดับเดียวกัน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

อ�านาจด�าเนนการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ก�าหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผู สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและหนวย
งานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเปนดวย
คาใชจายของบริษัทฯ
3. มีอ�านาจเชิญ ผูบริหาร ฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของ มาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุมหรือสง
เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจ�าเปน ตลอดจนเขาถึงขอมูลไดทุกระดับขององคกร
4. มีอ�านาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขตของอ�านาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หน้าทีและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่ส�าคัญของ
บริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน แตงตั้ง
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให
ผูด�ารงต�าแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่
4.

พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของส�านักงานตรวจสอบภายใน

5.

พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอก�าหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และ/หรือ เลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อท�าหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
9. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ�าปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอรรัปชั่น และการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท

รายงานประจ� าปี 2562

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายวาดวยหลัก ทรั พ ยและตลาดหลั ก ทรัพ ย ขอก� าหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหนาที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข อสงสัย วามีรายการหรือ การกระท�าดังตอไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมี นัยส�าคัญตอฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตคอรรัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอก�าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไมด�าเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่ก�าหนด กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระท�าดังกลาวตอส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลใหบริษัทฯ มีชองทางการรับแจงเบาะแส และขอรองเรียนตาง ๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสม การ
ทุจริตคอรรัปชั่น หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนการปองกัน รักษาความลับของผูแจงเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวน
ที่เปนอิสระ และมีการด�าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารงานดวยหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแกไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ�า และน� าเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย
อ�านาจตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
ในการปฏิ บัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอเปนประจ�าทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดยไดก�าหนดวันเวลาประชุมไว
เปนการลวงหนาตลอดทั้งป มีการประชุมรวมกับฝายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้มีการประชุมรวมกับฝายจัดการและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจ
สอบงบการเงินบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจ�าทุกไตรมาส และรายงานตอผูถือ
หุนตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าป

3. คณะกรรมการสรรหา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการสรรหา ท�าหนาที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหนงกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกลาว
อยางโปรงใส คณะกรรมการสรรหามีจ�านวน 3 คน ดังนี้
รายชือคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ – นามสกุล
นายมนู
ลีลานุวัฒน
นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
นางสาวมารินทร
ลีลานุวัฒน

ต�าแหนง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

หมายเหตุ : นางวารินทร ลีลานุวัฒน ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติแตงตั้งนางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน เขาด�ารง
ต�าแหนงกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
อ�านาจด�าเนนการของคณะกรรมการสรรหา
1. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเปนดวย
คาใชจายของบริษัทฯ
2. มีอ�านาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตาม
ที่เห็นวาเกี่ยวของจ�าเปน
หน้าทีและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและขอมูลตางๆของบุคคลที่ถูกเสนอใหด�ารงต�าแหนงกรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงความรู ความ
สามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑใน
การสรรหา ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เวนแตในกรณีที่กรรมการบริษัทครบก�าหนดตามวาระ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถื อหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4.

จัดท�าความเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา

5.

ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และน�าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.

ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รายงานประจ� าปี 2562
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ในป 2562 ที่ผานมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 4 ครั้ง โดยก�าหนดตารางวันเวลาการประชุมไวเปนการลวงหนา
ตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท
และตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจ�าป

4. คณะกรรมการพจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ท�าหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาหลักเกณฑในการจาย และรูปแบบคาตอบแทนของ
กรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีการพิจารณาคาตอบแทนอยางโปรงใสและเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนมีจา� นวน 3 คน ดังนี้
รายชือคณะกรรมการพจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ – นามสกุล
นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
นางสาวดุษฎี
สุนทรธ�ารง
นางสาวมารินทร
ลีลานุวัฒน

ต�าแหนง
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ : นางวารินทร ลีลานุวัฒน ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติแตงตั้งนางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน เขาด�ารง
ต�าแหนงกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการด� ารงต�าแหนงคราวละ 1 ปนับตั้งแตเดื อนพฤษภาคม 2562 พฤษภาคม 2563
อ�านาจด�าเนนการของคณะกรรมการพจารณาค่าตอบแทน
1. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเปนดวย
คาใชจายของบริษัทฯ
2. มีอ�านาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจ�าเปน
หน้าทีและความรบผดชอบของคณะกรรมการพจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท และสามารถท�าความเห็นหรือเสนอแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทได เพื่อใหการจัดสรรคาตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณาก�าหนดวงเงินคาตอบแทนส�าหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การ
เติบโต และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และจ�านวนเงินคาตอบแทนที่
จายในปที่ผานมา เพื่อน�าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจาก อ�านาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
ภายในวงเงินที่ผูถือหุนไดอนุมัติ และน�าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาคาตอบแทนแกกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
ธรรมาภิบาล (ที่มิไดด�ารงต�าแหนงกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก อ�านาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ส�าหรับ
กรรมการชุดนั้นๆ และน�าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

5.

ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและน�าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.

ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป 2562 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมจ�านวน 2 ครั้ง โดยก�าหนดตารางวันเวลาการประชุม ไวเปนการ
ลวงหนาตลอดป และไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทและตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจ�าป

5. คณะกรรมการบรหารความเสียง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองคกร จัดอันดับความเสี่ยง ก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
มอบหมายผูรับผิดชอบจัดหามาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีจ�านวน 6 คน ดังนี้
รายชือคณะกรรมการบรหารความเสียง
ชื่อ – นามสกุล
นายกฤช
ฟอลเล็ต
นายสุพจน
ภควรวุฒิ
นายสุชาติ
ลายลักษณศิริ
ดร.ม.ล. ศิราภิรมย
ธีรประเสริฐ
นางสาวยุพาพร
เจียรกุล
นางสาวสุนีย
คงสงฆ

ต�าแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
อ�านาจด�าเนนการของคณะกรรมการบรหารความเสียง
1. มีอ�านาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือ สงเอกสารตามที่เห็นวา
เกี่ยวของจ�าเปน
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรื อ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเปน
ดวยคาใชจายของบริษัทฯ
3.

มีอ�านาจแตงตั้งคณะท�างานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

หน้าทีและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเสียง
1. ก�าหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความชัดเจนตอเนื่อง
เพื่อการจัดการความเสี่ยงตางๆ ที่ส�าคัญ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส รวมทั้งสื่อสารใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ
2.

สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร

3. ดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น
โดยใหความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และรายการผิดปกติทั้งหลาย

รายงานประจ� าปี 2562

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

4.

ดูแลใหบริษัทฯ และหนวยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

5.

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปดเผยไวในรายงานประจ�าปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจ�า และน�าเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8.

ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง และประชุมติดตาม ทบทวนการประเมินความ
เสี่ยงของแตละหนวยงาน รวม 8 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมไดก�าหนดไวเปนการลวงหนาตลอดป และไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทและตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจ�าป

6. คณะกรรมการธรรมาภบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ท�า
หนาที่ก�าหนดหลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติในดานตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรางความ
เชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีจ�านวน 4 คน ดังนี้
รายชือคณะกรรมการธรรมาภบาล
ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.นิพนธ
พัวพงศกร
นางสาวดุษฎี
สุนทรธ�ารง
นางสาวมารินทร
ลีลานุวัฒน
นางสาวยุพาพร
เจียรกุล

ต�าแหนง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล

โดยแตงตั้ง นางรัชนิต ลือพงศพาณิชย เปนเลขานุการ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
อ�านาจด�าเนนการของคณะกรรมการธรรมาภบาล
1. เชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของ มาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจ�าเปน
2.

แตงตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการดานธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร

3. ขอรับค�าปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกในกรณี
จ�าเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

หน้าทีและความรบผดชอบของคณะกรรมการธรรมาภบาล
1. ก�าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ หลักการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และระเบียบปฏิบัติ ใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
2. ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น พรอมทั้งติดตามดูแล
ใหค�าปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
3. สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น
4. ทบทวน ปรั บ ปรุง และแกไขกฎบั ตรคณะกรรมการธรรมาภิบ าล และน� า เสนอตอคณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อ พิจ ารณาอนุ มั ติ
5.

ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมไดก�าหนดไวเปนการลวง
หนาตลอดป ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทและตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจ�าป

7. คณะกรรมการบรหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ท�าหนาที่
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต
เยี่ยงวิญ ูชนผูประกอบธุรกิจเชนนั้นจะพึงกระท�าภายใตสถานการณอยางเดียวกัน ดวยอ�านาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน 9 คน ดังนี้
รายชือคณะกรรมการบรหาร
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวดุษฎี
สุนทรธ�ารง
นายสุพจน
ภควรวุฒิ
นางสาวมารินทร
ลีลานุวัฒน
นายสุชาติ
ลายลักษณศิริ
นางสาวยุพาพร
เจียรกุล
ดร.ม.ล.ศิราภิรมย
ธีรประเสริฐ
นางเตือนใจ
ปงศิริเจริญ
นายภาสกร
สุภาควัฒน
นายชยารพ
มหามนตรี

ต�าแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด�ารงต�าแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

รายงานประจ� าปี 2562

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

อ�านาจด�าเนนการของคณะกรรมการบรหาร
1. แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก�าหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ แกพนักงานระดับตางๆ
2.

แตงตั้ง ถอดถอน คณะท�างานอื่นใดเพื่อด�าเนินกิจการตางๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ

3. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือ ผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเปน
ดวยคาใชจายของบริษัทฯ
4. ออกระเบียบ ประกาศวาดวยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอ�านาจใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือ พนั กงาน
ผูด�ารงต�าแหนงทางการบริหารเปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบริษัทฯ ได
5.

อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจ�านวน 60 ลานบาท

6. อนุมัติการใหกูยืมแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ
ทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกินจ�านวน 80 ลานบาท
7. อนุมัติการเขาค�้าประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือ บริษัท
ที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือ บริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกินจ�านวน 40 ลานบาท
8.

อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจ�านวน 20 ลานบาท

9.

อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจ�านวน 20 ลานบาท

10. อนุมัติการปรับสภาพ ท�าลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวร และ/หรือ สินทรัพยไมมีตัวตนที่เลิกใช ช�ารุด สูญหาย
ถูกท�าลาย เสื่อมสภาพหรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวมไมเกิน 1 ลานบาทตอป
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การท�าลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือลาสมัย ซึ่งจะท�าใหมี
มูลคาทางบัญชีลดลงไดตามมูลคาที่เกิดขึ้นจริง
12. อนุมัติการประนีป ระนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หรื อ
การด� าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ ส�าหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคาของบริษัทฯ ที่มีทุนทรัพย
ไมเกินจ�านวน 2 ลานบาทตอครั้ง และ/หรือ ที่เปนปกติวิสัยทางการคาที่มีทุนทรัพยไมเกินจ�านวน 20 ลานบาทตอครั้ง
13. อนุมัติสงพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังตางประเทศ ในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง
14. อนุมัติการเขาท�าธุรกรรมที่มิใชปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจ�านวน 20 ลานบาท
15. มอบอ�านาจใหแกพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดท�าการแทนได
16. มีอ�านาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจ�าเปน
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน ที่เกี่ยวของกั บเรื่องการไดมาหรือจ�าหนายไปซึ่ง
สินทรัพยและการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

หน้าทีและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร
1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปตอคณะกรรมการบริษัท
2.

รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามทิศทาง เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ

3.

รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ และสงเสริมใหมีการคิดคนนวัตกรรมอยางตอเนื่อง

4. รับผิดชอบใหการด�าเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
5. ดูแ ลใหมีการจัด ท� ารายงานทางการเงินเพื่อ ใหผูสอบบัญ ชีท�าการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานกอนเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ
6.

พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป

7. กรรมการบริหารอาจแบงงานกัน รั บ ผิ ดชอบไดโดยตองรายงานความเปนไปของกิ จการที่ตนดูแ ลตอที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารใหทราบ
8.

ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และน�าเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.

ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจ�านวน 12 ครั้ง โดยก�าหนดตารางวันเวลาการประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดป

8. ประธานกรรมการบรษท
อ�านาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1. รับผิดชอบในฐานะผู น� าของคณะกรรมการบริษัทในการก� ากับดูแ ลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย
2. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการบริษัทออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
3.

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายใหบุคคลอื่นด�าเนินการแทน

4. เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ วาดวยการประชุม ด�าเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจ�านวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
5.

ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.

กรรมการผู้จดการ
นายสุพจน ภควรวุฒิ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหด�ารงต�าแหนงกรรมการผูจัดการ โดยมีอา� นาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตร ดังนี้

รายงานประจ� าปี 2562

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

อ�านาจหน้าทีและความรบผดชอบของกรรมการผู้จดการ
1. มีอ�านาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ
มติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. มีอ�านาจในการสั่งการ ด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเปนและสมควร เพื่อใหการด�าเนินการตามขอ1 ส�าเร็จลุลวงไป และหาก
เปนเรื่องส�าคัญใหรายงาน และ/หรือ แจงใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รับทราบ
3. มีอ�านาจออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ ขอก�าหนด
ค�าสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
4.

มอบอ� านาจ และ/หรือ มอบหมาย ใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได

5. สรางเสริมและพัฒนาใหบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.

ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

7. การใชอ�านาจของกรรมการผูจัดการขางตนไมสามารถกระท�าได หากกรรมการผูจัดการอาจมีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการจัดการเรื่องตางๆ
ภายในบริษัท ใหถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
1.

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท�างาน

2.

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

3.

คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

4.

คณะท�างานดานการจัดการพลังงาน

5.

คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและปองกันยาเสพติด

6.

คณะด�าเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรม

7.

คณะกรรมการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามขอก�าหนดลูกคา

8.

คณะกรรมการผลประโยชนทางการเงินและการลงทุน

9.

คณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา

10. คณะท�างานตอตานทุจริตคอรรัปชัน
11. คณะกรรมการความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม
12. คณะท�างานระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2015
13. คณะท�างานระบบจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001:2015
14. คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
15. คณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

การสรรหาแต่งตงกรรมการและผู้บรหาร
คณะกรรมการบริษัท ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ไมใชลักษณะการรวมทุน
จึงไมตองจัดสรรกรรมการตามผูถือหุนแตละกลุม

1. วธีการสรรหาคดเลือกบุคคลทีจะแต่งตงเป็นกรรมการบรษท
หลกเกณฑ์ในการคดเลือกกรรมการ
บริษัทฯ ไดก�าหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอใหเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการ ดังนี้
1. คุณสมบัติของกรรมการ ตองมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางดานคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ
ความเชี่ย วชาญเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอธุร กิ จของบริษัท ฯ และสอดคลองกั บกลยุทธในการด� าเนิ นธุรกิ จของบริษัทฯ
โดยไมมีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เปนตน
2.

มีภาวะผูน�า มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�างานที่โปรงใส

3.

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ

4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขามาด�ารงต�าแหนง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา
5.

กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

กระบวนการในการพจารณาสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหามีห นาที่ส รรหาบุคคลผู ทรงคุณ วุฒิ ที่ มีคุณ สมบัติ เหมาะสมเขาด� ารงต� า แหนงกรรมการ
บริษัท โดยน�าเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กอนเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุ นประจ�าปเลือกตั้งดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เวนแตในกรณีที่มิใชเปนการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไมนอยกวา 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปน
ผูเลือ กบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเขาด� ารงต�าแหนงกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมต�่ากวาสามในสี่ ของจ�านวน
กรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู ทั้งนี้บุคคลที่เขามาเปนกรรมการบริษัทดังกลาว จะมีวาระการด�ารงต�าแหนงเทากับวาระที่ยังเหลือ
อยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะหทักษะ ประสบการณ ความรู และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) เพื่อเปนขอมูลใชประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู ความสามารถ
ประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการและมีความจ�าเปนตอองคประกอบของโครงสรางคณะกรรมการที่ยังขาดอยู
3. คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการเพิ่มเติม จากการเสนอชื่อกรรมการ
โดยผูถือหุนรายยอย และกรรมการอาชีพในท�าเนียบสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ส�าหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขาด�ารงต�าแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ไดก�าหนดไว ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑพื้น
ฐานดังกลาวแลวขางตน
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คุณสมบตของกรรมการอสระ
คณะกรรมการบริษัทไดก�าหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ สอดคลองกับหลักเกณฑที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนก�าหนด ดังนี้
1. ถือหุนไมเกิ นรอยละหนึ่งของจ�านวนหุนที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปน หรือ เคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจ�า หรือผูมีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยล�าดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มี ความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมี หรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปน หรือ เคยเปนผูถือ
หุนที่มีนัยส�าคัญ หรือผูมีอ�านาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการคาที่กระท�าเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือให
กูยืม ค�้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญา
มีภาระหนี้ที่ตองช�าระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป
แลวแตจ�านวนใดจะต�่ากวา ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกลาว ใหเปนไปตามวิธีการค�านวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปน หรือ เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถื อหุนที่มีนัย ผูมีอ�านาจควบคุม หรือหุ นสวนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอ�านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไมเปน หรือ เคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอ�านาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือ
หุนเกินรอยละหนึ่งของจ�านวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9.

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ท�าใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยล�าดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอา� นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ทั้งนี้หากคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท
ตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา กรรมการอิสระของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ หรือ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพในมูลคาเกิน
กวาหลักเกณฑที่กา� หนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม

2. สทธของผู้ถือหุ้นในการแต่งตงกรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการของผูถือหุนรายยอย
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวง
หนา กอนการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของบริษัท
ภายใต“นักลงทุนสัมพันธ ถ ขาวนักลงทุนสัมพันธ”
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ก�าหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
1.

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจ�านวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผูถือหุนตองเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจ�านวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

3. วธีการสรรหาคดเลือกบุคคลทีจะแต่งตงเป็นผู้บรหารสูงสุด
การสรรหาผู้บรหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบริหาร จากการคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเขามารวม
งาน และไดพัฒนาสรางความพรอมใหทุกคนมีโอกาสที่จะมาเปนผูบริหารในอนาคตได โดยผานขั้นตอนการประเมินศักยภาพ
ของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ไดรับการประเมินวามีศักยภาพในการท�างานดี จะไดรับมอบหมายงานที่ทาทายและมีหนาที่ความรับ
ผิดชอบสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต�าแหนงวางลง
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การสรรหาผู้บรหารสูงสุด
ส�าหรับการสรรหาคัดเลือกผูบริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกจากผูบริหารปจจุบัน
หรือบุคคลอื่น ที่มีความรูความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และสามารถบริหารงานให
บรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทไดก�าหนดไว ตลอดจนไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายแลว จึงน�าเสนอ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป

การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ใหความส�าคัญตอการปองกันและดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยก�าหนดไวในจริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน กระท�าการเพื่อแสวงหาประโยชน
สวนตนจากขอมูลภายในที่ตนลวงรู โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ หากไมปฏิบัติตามถือเปนความผิดทาง
วินัยตามขอบังคับการท�างานของบริษัทฯ โดยสรุปไดดังนี้
1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยฯ ของบริษัทฯ โดยหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่ง
อยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน กระท�าการเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในที่ตนลวงรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ หากไมปฏิบัติตามถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการท�างานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในชวง
1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน บริษัทฯ ไดมีจดหมายเวียนแจงใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานที่
รับทราบขอมูลภายในหามท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ พรอมทั้งแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอก�าหนดดังกลาว
ในป 2562 ที่ผานมา กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไมมีการกระท�าผิดในเรื่องการใชขอมูลภายในแต
อยางใด
2. บริษัทฯ แจงใหกรรมการบริษัท และผูบริหารรับทราบวามีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของตนรวม
ทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ผูบริหาร และในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหุนบริษัทฯ ใหรายงานภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตอส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
นอกจากนี้บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีหนาที่แจง
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอประธานกรรมการบริษัท ลวงหนาอยางนอย 1 วันท�าการกอนการซื้อขาย และรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งตอไป โดยบริษัทฯ จัดใหมีวาระการรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหารรวมทั้งคูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจ�าทุกไตรมาส
ในป 2562 กรรมการบริษัท และผูบริหารไมไดมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ แตอยางไร
3. เพื่อดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร บริษัทฯ ไดก�าหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงาน
การมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ ก�าหนด
ในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ก�าหนด
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ค่าตอบแทนผู้สอบบญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบบญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแกบริษัท เอเอสวี
แอนด แอสโซซิเอทส จ�ากัด ซึ่งเปนส�านักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท ธนูลักษณ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทยอย (จ�านวน 2 แหง)
รวม

996,500
384,000
1,380,500

996,500
384,000
1,380,500

2. ค่าบรการอืน
บริษัทฯ จายคาบริการอื่น เปนคาตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน
หนวย : บาท
คาบริการอื่น
บริษัท ธนูลักษณ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทยอย (จ�านวน 2 แหง)
รวม

60,000
60,000

65,000
65,000

การก�ากบดูแลการด�าเนนงานของบรษทย่อย
กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจะประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใชสิทธิออกเสียงแตง
ตั้ง ใหเปนกรรมการในบริษัทยอย ซึ่งจ�านวนบุคคลที่บริษัทฯ ใชสิทธิออกเสียงแตงตั้งเปนกรรมการเปนไปตามสัดสวนการถือหุน
ของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ด�าเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทยอย
ที่ตนไปด�ารงต�าแหนงกรรมการ ยกเวนในเรื่องที่เปนนโยบายส�าคัญที่มีผลตอการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ก�าหนดใหบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งดังกลาว ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน
บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีส�านักตรวจสอบภายในของบริษัท
เปนผูติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกลาวของบริษัทยอยเปนประจ�าทุกป
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดก�าหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัท ตองดูแลใหบริษัทยอยมีการปฏิบัติและเปดเผยขอมูลที่ส�าคัญ
ตามหลักเกณฑตางๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเชน การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจ�าหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นๆ รวมถึงตองก�ากับดูแลใหมีการจัด
เก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอย ใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมไดทันก�าหนด
บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุนอื่นในการบริหารจัดการบริษัทยอย นอกจากนี้บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวาง
บริษัทฯ กับผูถือหุนอื่นในการแบงผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดสวนการถือหุนปกติในบริษัทยอย

รายงานประจ� าปี 2562

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ป 2562 บริษัทฯมีบริษัทยอย 2 แหง รายชื่อกรรมการของแตละบริษัท มีดังนี้

1. บรษท เอส. แอพพาเรล จ�ากด
ชื่อ – นามสกุล
นายสุพจน
ภควรวุฒิ
นางสาวศิริลักษณ
ธนสารศิลป
นางสาวดุษฎี
สุนทรธ�ารง
นายวรเดช
ปงศิริเจริญ
นายชยารพ
มหามนตรี

ต�าแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2. บรษท เซเลเบรท เวลธ จ�ากด
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวยุพาพร
เจียรกุล
นางสาวมารินทร
ลีลานุวัฒน
นายชัยรัตน
วัฒนโชติวัฒน
นายสุชาติ
ลายลักษณศิริ

ต�าแหนง
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการและกรรมการรองผูจัดการ
กรรมการและกรรมการรองผูจัดการ
กรรมการ

การปฏบตตามหลกการก�ากบดูแลกจการทีดี
คณะกรรมการบริษัทใหความส�าคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเปนรากฐานส�าคัญในการพัฒนา
และสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน เพื่อน�าไปสูการประกอบธุรกิจที่สามารถ
แขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดี โดยค�านึงถึงผลที่จะเกิดในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับ
ผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม และสามารถ
ปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ไดประกาศใชหลักการก� ากับดูแลกิ จการที่ดีตั้งแตป 2545 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการทบทวนเปนประจ�า
ทุกป เพื่อใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และไดมีมติอนุมัติหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ในป 2560 คณะกรรมการบริษัท ไดประเมินการปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติในหลักการก�ากับที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code) และไดมีมติอนุมัติหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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•
•

•
•

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูน�าองคกรที่สราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 ก�าหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน

ในป 2562 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดใหมีการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการก�ากับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที 1 สทธของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุ น จึงก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแล
กิจการที่ครอบคลุมถึงการปกปองคุมครองสิทธิของผูถือหุน ไมละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผูถือหุน โดยท�าหนาที่ดูแลผลประโยชน
ของผูถือหุนอยางเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่
เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ดังนี้
1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงในก�าไรในรูปของเงินปนผลตามสัดสวน
จ�านวนหุน สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม�่าเสมอ สิทธิในการเสนอวาระและบุคคล
เพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทเปนรายบุคคลและก�าหนดคาตอบแทนกรรมการ สิทธิในการถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชีและก�าหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.2 สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารที่ส�าคัญ ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไดเผย
แพรขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อ
ใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารของบริษัทฯ ไดมากขึ้น เชน ผลการด�าเนินงาน ขอมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอ�านาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพยที่สา� คัญของบริษัทฯ ตลอดจนขอมูล
อื่นๆ ที่จ�าเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน
1.3 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจ�าทุกปภายใน 4 เดือน นับ
แตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจ�าเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือ
เกี่ยวกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไข กฎเกณฑ หรือกฎหมายที่ใชบังคับ ที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน
แลว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป โดยก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ไมเปนอุปสรรคในการเขารวม
ประชุม เพื่อเปนการอ�านวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายไดเขารวมประชุม โดยในป 2562 บริษัทฯ
มีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง และไมมีการเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน
รายงานประจ� าปี 2562
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ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 ประจ�าป 2562 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอผูถือหุนตามล�าดับเวลา ดังนี้
ก่อนวนประชุมผู้ถือหุ้น
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือ หุนประจ�าป 2562
ไดตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ไดจัดท�าหลักเกณฑและวิธีการ เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้งไดแจง
ใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เปนวาระการประชุมแตอยางใด
2. แจงมติ ก� า หนดการประชุ ม ผู ถื อ หุ นลวงหนากอนวัน ประชุ ม ถึง 55 วัน คือ ในวั นที่ 26 กุม ภาพั น ธ 2562
เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได
3. เผยแพรเอกสารเชิญประชุมผานเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทฯ สงใหผูถือหุนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษกอนวันประชุม 32 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาขอมูลลวง
หนามากยิ่งขึ้น
4. จัดสงเอกสารเชิญประชุมใหกับผูถือหุนกอนวันประชุม 21 วัน คือ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งเกินกวามาตรฐานที่
กฎหมายก�าหนดไว
5. ประกาศค� าบอกกลาวนั ดประชุมผู ถือหุนลงในหนังสื อพิ มพติดตอกัน 3 วันและเปนเวลากอนวันประชุม 13 วัน
คือ ในวันที่ 9 -11 เมษายน 2562
6. ไดก�าหนดใหผูถือหุนสามารถสงค�าถามลวงหนา 7 วันท�าการกอนวันประชุม ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานเว็บไซต
บริษัท และเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน
7. เอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนประกอบดวยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีขอ
เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมกับเอกสารประกอบการประชุม (ในรูปแบบ QR
code) เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระตางๆ รายงานประจ�าป ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อให
เขาด�ารงต�าแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหนงตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ
อิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ขอบังคับของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน
เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองน�ามาแสดงกอนเขารวมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเขารวม
ประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอรมลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถก�าหนด
ทิศทางการลงคะแนนได หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได ซึ่งสามารถดาวนโหลด
หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท และขั้นตอนการสงค�าถามลวงหนาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุน
วนประชุมผู้ถือหุ้น
1. ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไมเปนอุปสรรคตอการเขารวมประชุม โดยใน
ป 2562 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 นาฬกา ณ โรงแรมมณเฑียร
ริเวอรไซด ซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเขารวมประชุมได
อยางสะดวก
2. เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียน
ไดตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ โดยบริษัทฯ เปดใหลงทะเบียนตั้งแตเวลา 9.00 นาฬกา และไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียง
พอส�าหรับการลงทะเบียนเขาประชุม พรอมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไวบริการแกผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่น หรือกรรมการอิสระ
มาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกปายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผูถือหุนทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนน
บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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3. คณะกรรมการบริษัทใหความส�าคัญตอการ
ประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุม
ทุกครั้งหากไมติดภารกิจส�าคัญหรือเจ็บปวย
ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2562 กรรมการเขา
รวมประชุม 7 คน จากจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่มี 8 ทาน
ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ได
เนื่องจากเจ็บปวย โดยมีรองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน
กรรมการพิ จารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารเขารวมประชุ ม
นอกจากนี้ กรรมการผู จัดการ ผูบริหารสูงสุดดานบัญชี
และการเงิน กรรมการบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ไดเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่
เกี่ยวของได
4. กอนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจง
จ�านวน/สัดสวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม รวมถึงอธิบายวิธี
การลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่
ลงมติในแตละวาระตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
ในกรณีผูถือหุนรายใดเขารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่ม
การประชุมไปแลว บริษัทฯ ยังใหสิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนในวาระที่เหลืออยูที่ยังไมไดมีการพิจารณาและลง
มติ โดยนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระนั้นๆ
5. เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดเชิญตัวแทนจาก
ส�านักงานสอบบัญชีของบริษัท ไดแก บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จ�ากัด เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และ
น�าระบบ Barcode มาใชในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ พรอมทั้งแสดงผลการลงมติดังกลาวบนหนาจอในหอง
ประชุมทันทีที่สิ้นสุดวาระ
6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมด�าเนินการประชุมเรียงตามล�าดับวาระที่ก�าหนดในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม โดย
ไมมีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลส�าคัญที่ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมทั้งไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
มีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะไดอยางเต็มที่ในทุกวาระ ระหวางการประชุมสามัญ
ผูถือหุนป 2562 ไมมีผูถือหุนขอเพิ่มวาระการประชุม แตมีผูถือหุนซักถาม กรรมการและผูบริหาร ไดตอบขอซักถามดังกลาว
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นทีส�าคญ ได้แก่
(1) การจายเงินปนผล : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�าไร อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย ในอัตราหุนละ
0.75 บาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่
ผานมา พรอมทั้งระบุวันก�าหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล
(2) การแตงตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน โดยมีขอมูลเบื้อง
ตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้งเปนกรรมการ พรอมทั้งระบุการด�ารงต�าแหนงในกิจการอื่น และระบุไวอยางชัดเจนหากเปนบริษัท
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท การถือหุนในบริษัทฯ จ�านวนครั้งการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาด�ารงต�าแหนงใหม) ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง ซึ่งได
ผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
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(3) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ ที่ไดผานการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดเสนอวงเงินคาตอบแทนเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจ�าทุกป และเปดเผยคาตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจ�าป
(4) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผูสอบบัญชี
ส�านักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ความสัมพันธกับบริษัท จ�านวนปที่ท�าหนาที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผูสอบบัญชี (ถามี) และ
ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ รวมทั้งเปดเผยคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทยอย
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ
วาระ

จ�านวนผูเขา
ประชุม (ราย) ราย

เห็นดวย
หุน
108,519,710
108,815,710
108,815,710
108,815,710
108,815,710
108,815,710
108,816,810
108,816,810

ราย
-

ไมเห็นดวย
หุน
-

-

งดออกเสียง
ราย
หุน
-

-

หลงวนประชุมผู้ถือหุ้น
1. เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราการจายที่เทาเทียมกัน ตามสิทธิของผูถือหุนทุก
รายผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัทในวันท�าการถัดไป
2. จั ดท�ารายงานการประชุมสามัญผู ถือ หุนที่มีสาระส� าคัญครบถวน มี การสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
ซึ่งแบงเปนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่ส�าคัญและค�าชี้แจงไวโดยสรุป และไดน�าสง
ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 14 วัน นับจาก
วันประชุมผูถือหุน และน�าเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและ
สามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจ�าเปนตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป
3. จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศนการประชุมสามัญผู ถือหุนของบริษัท เผยแพรแกผูถือหุน และบุคคลภายนอกที่สนใจบน
เว็บไซตของบริษัท
ผลจากการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ที่บริษัทฯไดด� าเนินการดวยความโปรงใสตรวจสอบได ถูกตองตามกฎหมาย และขอ
บังคับของบริษัท อ�านวยความสะดวกตอผูถือหุนในการเขารวมประชุม ท�าใหในป 2562 บริษัทฯ ไดรับการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมผูถือหุนอยูในระดับ 4 TIA (คะแนน 90-99) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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หมวดที 2 การปฏบตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกน
2.1 การประชุมผูถือหุน
(1) บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสม
เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2562 โดยเสนอ
เรื่องไดตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก�าหนดและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ
www.thanulux.com พรอมทั้งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งได
เปดโอกาส ใหผูถือหุนสงค�าถามลวงหนา ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อ
บุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการและไมมีการสงค�าถามลวงหนาแตอยางใด
(2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจ�านวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง ไมมีหุนใดที่มี
สิทธิพิเศษเหนือกวา และไมมีการจ�ากัดสิทธิออกเสียงของผูถือหุนรายใดรายหนึ่ง
(3) ในกรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทฯ ไดจัดสงเอกสารเชิญประชุมผูถือหุนฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออ�านวยความสะดวก
แกผูถือหุนตางชาติ พรอมทั้งเผยแพรเอกสารเชิญประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทในชวงเวลาเดียวกันกับฉบับ
ภาษาไทย
(4) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเขา
ประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยบริษัทฯ ไดแจงรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ตองใชในการมอบฉันทะ
ไวอยางชัดเจน โดยไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ใหผูถือหุนสามารถก�าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนในแตละเรื่องได
จ�านวนและลักษณะการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 วันที่ 23 เมษายน 2562
ราย
ผูถือหุนตามทะเบียนรวม
ผูถือหุนเขารวมประชุม
มาดวยตนเอง
มอบฉันทะ
มอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ
มอบฉันทะใหบุคคลทั่วไป

จ�านวนหุน
120,000,000
107,012,880
21,183,100
85,829,780
2,076,690
83,753,090

สัดสวนรอยละ

(5) ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ ไดกระท�าโดยเปดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนในทุกวาระ และจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
ที่ลงนามรับรองจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม โดยบริษัทฯ ใชระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแตละวาระ
และแสดงผลบนหนาจอในหองประชุมทันทีที่สิ้นสุดวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได
(6) เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในการประชุมผูถือหุน โดยการประชุมครั้งที่ 45 ประจ�าป 2562 คุณอนุ วองสารกิจ
ผูถือหุนรายยอย สอบถามเรื่องเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการและผูบริหาร ไดเรียนชี้แจงขอซัก
ถามจนเปนที่เขาใจ
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2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน บริษัทฯมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยก�าหนดไวในคูมือจริยธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจและก�าหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไมน�า
ขอมูลและทรัพยสินของบริษัทฯ รวมถึงไมใชต�าแหนงหนาที่ไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ
ไดแจกจายคูมือดังกลาวใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�าเนินธุรกิจและ
เปนหลักยึดถือในการท�างาน และไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท รายละเอียดปรากฏในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัท ไดมีการก�าหนดในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งก�าหนดบทลงโทษทางวินัย
ไวดวย ซึ่งในป 2562 ไมปรากฏกรณีการฝาฝนมาตรการดังกลาวแตอยางใด
2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย และการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ และผูบริหาร หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูใน
หนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ท�าการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการออกจดหมายเวียนแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทุกไตรมาส พรอมแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามขอก�าหนดดังกลาว ในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขาย
หลักทรัพยในชวงเวลาที่หามมีการซื้อขาย
นอกจากนี้ บริษัท มีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร โดยก�าหนดใหตองรายงานการมีสวนไดเสีย
ของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการด�าเนินกิจการของบริษัท ในป 2562
กรรมการบริษัท และผูบริหาร ไดปฏิบัติตามมาตรการที่กา� หนด
2.4 การด�าเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ด�าเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความ
รอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง การก�าหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรม เสมือน
การท�ารายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยก�าหนดเปนนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเชน บริษัทฯ ควบคุมดูแลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหมีการด�าเนิน
การตามขั้นตอนอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด เปนไปตามธุรกิจการคาปกติ และปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ในการท�ารายการที่เขาขายตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไดมีการน�าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นกอนน�าเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
จากนั้นบริษัทฯ ไดแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุน
ไดรับทราบ โดยเปดเผยชื่อและความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการก�าหนดราคา มูลคาของรายการ และราย
ละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกลาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดก�าหนดใหมีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปในการท�าธุรกรรม
ระหวางบริษัทฯ กับ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ เปนประจ�าทุกป ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลัง
จากการประชุมสามัญผูถือหุน และใหสรุปรายการดังกลาวเพื่อรายงานใหแกคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจ�าทุกไตรมาส
2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน เรื่องการไดมาหรือจ�าหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยในการท�ารายการดังกลาว กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม

หมวดที 3 การค�านงถงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยค�านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลง
ที่มีกับบริษัท จึงไดก�าหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจนค�านึงถึงชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอ
สิทธิมนุษยชน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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บริษัทฯ ไดจัดท�า จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ส�าหรับการด�าเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จะไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
3.1 ผูถือหุน บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผูถือหุนทุกราย โดยบริษัทฯปฏิบัติตอผู ถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ตาม
ที่ก�าหนดไวโดยกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุ นในการด�าเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนา รวมถึงใหผล
ตอบแทนอยางเปนธรรมตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกท�าใหผูถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะ
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง มีการควบคุมการท�ารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน และปองกันการน�า
ขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอน
เผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน ซึ่งไดระบุแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทฯ ไดเชิญผูถือหุ นทุกรายเขารวมประชุมผูถือหุน โดยผู ถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มีสิทธิที่จะได
ขอมูลขาวสารที่ส�าคัญ เชน รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัท เปนประจ�าทุกไตรมาส การเปดเผยเรื่องการลงทุน รายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ เปดเผยขอมูลผานระบบการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.thanulux.com)
ในป 2562 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2561 และก�าไรสะสมในอัตรา 0.75 บาทตอหุน คิดเปน
อัตราการจายเงินปนผลรอยละ 44.53 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนอัตราที่
สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่ก�าหนดไว คือ อัตราหุนละ 0.20 บาท นับเปนการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ
อยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนการสรางความมั่งคั่งในระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจริง
3.2 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด และเปนหัวใจส�าคัญที่จะน�าพาองคกรไปสูความ
ส�าเร็ จ บริษัทฯ จึงปฏิ บัติตอพนักงานตามหลักการก� ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน
จริยธรรม สนับสนุน สงเสริม ฝกฝนอบรม และพัฒนาความรูของพนักงานอยางทั่วถึง เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานของบริษัท
เพื่อสรางความเจริญกาวหนามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทฯ ไดใหผลตอบแทนแกพนักงานดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความ
รูความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดูแล รักษาสภาพแวดลอมในการท�างาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน
ของพนักงาน โดยจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร มีเครื่อง
มืออุปกรณดานความปลอดภัยและรถดับเพลิง อบรมและซอมดับเพลิงเบื้องตน ซอมอพยพหนีไฟ การใชอุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคล เพื่อใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพ
แวดลอม และยังจัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน เพื่อที่จะสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น เชน
• รวมกับเครือสหพัฒนจัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงาน
• จัดใหมีหองพยาบาล โดยมีแพทยประจ�าสัปดาหละ 2 วัน และพยาบาลประจ�าทุกวัน
• การตรวจสุขภาพประจ�าป
• ชุดฟอรมพนักงาน
• สวัสดิการซื้อสินคาราคาพิเศษ เพื่อชวยเรื่องการครองชีพของพนักงาน
• รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะหในโครงการเงินกูอัตราดอกเบี้ยต�่าเพื่อที่อยูอาศัย
• หอพักส�าหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางจังหวัด
• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต
• เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการท�างาน
• เงินชวยเหลือกรณีบิดา มารดา คูสมรส พนักงาน เสียชีวิต
• เงินชวยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติอื่น เชน อุทกภัย วาตภัย
• เงินรางวัลส�าหรับพนักงานที่ท�างานครบ 10, 20, 30, 40 ป
รายงานประจ� าปี 2562
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นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ
และเปนสื่อกลางในการใหความชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานไดอยางทั่วถึงและเปนชองทางในการสื่อสาร
เสนอแนะ หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ ในการท�างานผานคณะกรรมการสวัสดิการอีกดวย
3.3 ลูกคา บริษัทฯด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย ยุติธรรมใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา ค�ารองเรียนของลูกคาไดรับ
การเอาใจใสและด�าเนินการอยางเปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว พัฒนาสินคาและบริการใหตรง
กับความตองการของลูกคา คิดคนนวั ตกรรม เพื่ อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ดวยระบบบริหารคุณภาพ
ISO9001 ดานการออกแบบและผลิตเสื้อผาและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการคาของลูกคา จากการส�ารวจความพึง
พอใจของลูกคาในป 2562 เรื่องคุณภาพ การบริการ และการสงมอบสินคา บริษัทฯ ไดรับคะแนนความพึงพอใจมากกวา 85%
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศูนยลูกคาสัมพันธ เปนสื่อกลางรับฟงความคิดเห็น ค�าติ-ชม และขอเสนอแนะของลูกคา สามารถติดตอได
ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80
3.4 คูแขง คณะกรรมการบริษัทใหความส�าคัญตอการแขงขันทางการคาโดยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด
จึงไดก�าหนดนโยบายใหบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา
บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทใดๆ กับคูแขง
3.5 คูคา บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบตอคูคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งสองฝาย ดังนี้
(1) มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา คูคาดังกลาวมีการด�าเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(2) รักษาความลับ ขอมูลทางการคาของคูคา ไมน�าไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
(3) ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง รีบเจรจากับคูคาทันที ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม
ขอตกลงได
(4) มีหลักเกณฑการประเมิน คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของคูคา ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
(5) สรางความสัมพันธที่ดี แลกเปลี่ยนความรู และรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑกับคูคา เพื่อความเจริญเติบโตรวมกัน
(6) ไมเรียก รับ ยินยอมที่จะรับ หรือเสนอให ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดท�าระเบียบการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนคูมือใหการด�าเนินธุ รกิจกับคูคามีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และเปนธรรมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในป 2562 ไมมีกรณีที่ไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
3.6 เจาหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอยางมีวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยปฏิบัติตอเจาหนี้ดังนี้
(1) ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเปนธรรม
(2) มีความรับผิดชอบและโปรงใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอก�าหนดของสัญญาอยางเครงครัด
(3) มีการเปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา
ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทฯ จายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการช�าระเงิน ที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการ
ผิดนัดช�าระแตอยางใด

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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3.7 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบตอชุมชน และสังคม มีการปลูกฝงจิตส�านึกความรับผิด
ชอบใหเกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทอยางตอเนื่อง โดยก�าหนดไวในนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ใหความส�าคัญกับการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากความตองการของชุมชน พรอมทั้ง
สรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีสวนรวมท�างานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน
ในป 2562 บริษัทฯ ไดด�าเนินการขยายผลดานความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยการสานเสวนากับชุมชนรอบบริษัท
พรอมทั้งจัดกิจกรรมตางๆ ตามที่ชุมชนรองขอ และจากการเปดชองทางการรองเรียนใหกับคนในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือ
สิ่งที่บริษัทฯอาจสรางผลกระทบใหกับชุมชนนั้น บริษัทฯ ไมไดรับค�ารองเรียนใดๆ จากชุมชน ผลการด�าเนินงานดังกลาว ท�าให
บริษัทฯ ไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม (CSR-DIW Continuous)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ไดเปดเผย
ไวในรายงานดานความยั่งยืนแลว
3.8 สิ่งแวดลอม คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยก�าหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธ
กิจของบริษัทฯ และไดก�าหนดไวในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด� าเนินธุรกิจ ใหบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดย
ค�านึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้นบริษัทฯ จึงใหความใสใจตั้งแตกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
(1) ด� าเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยค�านึงถึ งผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการด�าเนินงานอยางสม�่าเสมอ
(2) สรางวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตส�านึกใหพนักงานทุกระดับ กอเกิดความรวมมือและรับผิดชอบในการจัดการสิ่ง
แวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(3) สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
(4) สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบ�าบัด ทดแทน เพื่อไมให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยึน
(5) สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การส่งเสรมให้มีการใช้ทรพยากรอย่างมีประสทธภาพ
บริษัทฯ เห็นความส�าคัญกับการควบคุมการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือของ
ทุกคนในองคกร โดยสรางคานิยมใหพนักงานตระหนักวา การพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาได จ�าเปนตองพัฒนาใหสมดุลทั้งทาง
ดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
ในป 2562 บริษัทฯ ไดด�าเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน สงผลใหสามารถลดการใชพลังงานลงจากปกอน พรอมทั้ง
มีการสรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตส�านึกใหกับพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการใชทรัพยากร
รวมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหพนักงานไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค น�าเศษวัสดุมาใชในการท�าชิ้นงานใหมีมูลคา นอกจากนี้ยัง
มีฝกอบรมเรื่องการใชพลังงานในเครื่องจักรอยางคุมคาแกพนักงานในสายผลิต และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เชน การติดปาย
รณรงคใหประหยัดน�้า-ไฟตามที่ตางๆ เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การให้ความรู้และฝึกอบรมพนกงานในเรืองสงแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ จัดใหมีการเผยแพรความรู
เรื่องสิ่งแวดลอมแกพนักงานผานระบบอินเตอรเน็ต กระดานประชาสัมพันธ และเสียงตามสาย ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานเขา
อบรมเพิ่มพูนความรูในเรื่องสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
ในป 2562 พนักงานไดเขารวมอบรมหลักสูตรดานสิ่งแวดลอมในหัวขอที่ส�าคัญ เชน หลักสูตร ISO14001 : 2015 (มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม) และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous (โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
และอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน) เปนตน
รายงานประจ� าปี 2562
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3.9 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการบริษัทใหความส�าคัญตอการพัฒนาชุมชน
โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนอยางสม�่าเสมอ รายละเอียดกิจกรรมปรากฏในรายงานดานความยั่งยืน
3.10 ภาครัฐ บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใตขอก�าหนดของกฎหมายและระเบียบตางของหนวยงานที่ก�ากับดูแลอยางเครงครัด
โดยใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามการรองขอของภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
ตามขอก�าหนดของกฎหมายภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากร
3.11 ชองทางการรายงานหรือรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการใหมีชองทางและขั้นตอนที่ผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมสามารถรายงานหรือรองเรียนในเรื่องที่อาจท�าใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการ
เงินหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม โดยสามารถติดตอ นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ 02295-0911-19, 02-295-4171-80 ตอ 250 โทรสาร 02-294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดตอ นายวรเดช
ปงศิริเจริญ ผูอ�านวยการฝายส�านักตรวจสอบภายใน โทรศัพท 02-295-4171-9 ตอ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email :
audit@thanulux.com ซึ่งจะเปนผูรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ขอมูลของผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับ
ซึ่งในป 2562 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนในเรื่องใดๆ เลย
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การด�าเนินการโดยค�านึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ไดแสดงไวใน รายงานดานความยั่งยืน
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายขางตน บริษัทฯไดก�าหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆ ดังนี้
นโยบายและแนวปฏบตเกียวกบการไม่เกียวข้องกบการละเมดสทธมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทใหความส�าคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ด� าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุษยชน ไมมีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง การคุกคามทางเพศ การใชแรงงานเด็ก
ดวยการไมรับบุคคลอายุต�่ากวา 15 ป เขาเปนพนักงานของบริษัทฯ การใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูก
บงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิกจางอยางไมเปนธรรม การปฏิบัติตอพนักงานภายใตกฎหมายแรงงานซึ่ง
ครอบคลุมการคุมครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอยางเครงครัด ตลอดจนใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน
เพื่อที่จะไดน�าไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมด�าเนินธุรกิจ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไมเคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายอยูใน รายงานดานความยั่งยืน)
นโยบายและแนวปฏบตเกียวกบการไม่ล่วงละเมดทรพย์สนทางปัญญาหรือลขสทธ
บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการด� าเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งเคารพสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมเกี่ยวของกับการลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา ดวยการลอกเลียนแบบ หรือน�าทรัพยสิน
ทางปญญาของผูอื่นมาใชในธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต มีการกระตุนใหพนักงานคิดคนนวัตกรรมใหม เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับสินคา
พัฒนาผลงานและระบบงานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัทอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2550
จวบจนปจจุบัน เปนปที่ 13
บริษัทฯ มีนโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ไมน�าเครื่องหมายการคามาใชประโยชนในการผลิต และจ�าหนายกอน
ไดรับอนุญาตจากเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ
ในกรณีที่ บริษัทฯ ไดรับสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาใดๆ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ ในสัญญา
อยางเครงครัด
บริษัทฯ รณรงคใหพนักงานในองคกรรวมตอตานงดการใชผลิตภัณฑลอกเลียนแบบ
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ในป 2562 บริษัทฯ ไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคา
นโยบายและแนวปฎบตเกียวกบการใช้ โปรแกรมคอมพวเตอร์
บริษัทฯ มีนโยบายในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดังนี้
1. พนักงานจะตองใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามที่บริษัทอนุญาตใหใชงานไดเทานั้น เพื่อปองกันการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา
2. การน�าผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือที่จะน�ามาใชภายในบริษัท จะตองตรวจสอบ
เพื่อใหมั่นใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
3. พนักงานจะตองไมน�าเขา หรือมีสวนรวม หรือรับรู หรือเผยแพรขอมูลใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายอันเปนการละเมิดตอผูอื่น
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
นโยบายและแนวปฏบตเกียวกบการต่อต้านการทุจรตและห้ามการจ่ายสนบนเพือประโยชน์ทางธุรกจ
จากปรัชญาการท�างานของทาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งเครือสหพัฒน ที่เนนการท�างานดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม
ปลูกฝงเปนคานิยมของบริษัทฯ ที่ไมสนับสนุนใหพนักงาน และผูบริหาร ทุจริต ให หรือ รับสินบน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
ของบริษัท ซึ่งคานิยมดังกลาว ไดบันทึกไวในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชัน โดยก� าหนดใหกรรมการบริ ษัท ผู บริหาร และพนักงาน
หามกระท�า หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหนวย
งานที่เกี่ยวของ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั น และขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน แสดงในรายงานดาน
ความยั่งยืน หัวขอ “การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน”
บริษัทฯ ไดรับ “การรับรองตออายุการเปนแนวรวมปฏิบัติข องภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” เมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีอายุ 3 ป และจะครบก�าหนด ตออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญอยางถูกตอง โปรงใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และขอ
ก�าหนดที่เกี่ยวของ ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ซึ่งมีผลกระทบตอ
สิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัทฯ ชองทางการเผย
แพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและชองทางอื่นๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่ว
ถึง เทาเทียมกัน
บริษัทฯ ไดจัดสงสารสนเทศทั้งหลายดังกลาว ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาที่
ก�าหนด เพื่อเผยแพรใหนักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูล
โดยน�าสารสนเทศดังกลาวขึ้นเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงขอมูล
ใหเปนปจจุบันอยางสม�่าเสมอ
สารสนเทศที่เ ปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจ� าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ� าป (แบบ 56-2) นอกจาก
งบการเงินแลว ยังมีการเปดเผยในเรื่องตางๆ เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

รายงานประจ� าปี 2562
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4.1 การก�ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
โดยเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ จึงไดก�าหนดไวในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ ใหค�านึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ส�าหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวอยูในหัวขอ “รายงานดานความยั่งยืน”
4.3 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปดเผยถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการด�าเนินธุรกิจ โดยระบุ
ถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยงลง
4.4 โครงสรางการถือหุน มีการเปดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ
ประชุมสามัญประจ�าปปจจุบันกอนวันประชุม โดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท (www.thanulux.com)
4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการ
จัดท�ารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปดเผยขอมูลดังกลาว ไดผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท กอน
เผยแพรตอผูถือหุ น และเพื่อใหเกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ เปดเผยไวในรายงานประจ�าปและแบบ 56-1
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในป 2562 งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี และน�าสง
งบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตรงตอเวลา
โดยไมถูกสั่งแกไขงบการเงิน แตอยางใด
4.6 การท�าหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มี การเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จ�านวนครั้งของการประชุม จ�านวนครั้งที่กรรมการบริษัทแตละคนเขารวมประชุมใน
ปที่ผานมา ตามรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” และหัวขอ “การก�ากับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอย
4.7 การถือครองหลักทรัพยกรรมการและผูบริหาร มีการเปดเผยการถือหุนและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนบริษัท
ระหวางปของกรรมการและผูบริหารทั้งทางตรงและทางออมไวในรายงานประจ�าป ตามรายละเอียดในหัวขอ “ผูถือหุน” ในสวน
รายงานการถือหลักทรัพย บริษัท ธนูลักษณ จ�ากัด (มหาชน) ของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท และผูบริหาร
รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจ�านวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย โดยรายละเอียดดังกลาวไดเปดเผยไวใน
แบบ 56-1 และรายงานประจ�าป ในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” เรื่องคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
4.9 นโยบายรายงานการมีส วนไดเสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดก�าหนดนโยบายใหกรรมการบริษัทและ
ผูบริหาร ตองรายงานใหบริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีสวนไดเสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ โดยในป 2562
กรรมการบริษัท และผูบริ หารไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการ
ผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในวาระส�าคัญ อีกทั้งบริ ษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท
และผูบริหารดังกลาวในจดหมายแจงมติที่ประชุมตอระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4.10 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ การเปดเผยขอมูลการเขาพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการและผูบริหาร
ตามรายละเอียดในหัวขอ “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และหัวขอ “การก�ากับดูแลกิจการ”
เรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ขอ 5.7)
บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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4.11 การท� ารายการระหวางกัน บริษัท ฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของส� านักงานคณะกรรมการก� ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท และผูถือหุน มีการเปดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคูสัญญา ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ เงื่อนไขราคา และมูลคา
รายการ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท และสรุปขอมูลไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจ�าป
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าป (แบบ 56-2) ในหัวขอ “รายการระหวางกัน”
4.12 การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรายไตรมาสบนเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท ในกรณีที่ก�าไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกัน
ของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยค�าอธิบายผลการด�าเนินงานเพิ่มเติม
4.13 นโยบายการแจงเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ไดก�าหนดนโยบายและมาตรการคุมครอง
พนักงานหรือผูแจงเบาะแสไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวขอ “การตอตานการ
คอรรัปชั่น” ใน “รายงานดานความยั่งยืน”
4.14 ความสัมพั นธกับผูลงทุน บริษัทฯ ใหความส�าคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความโปรงใสและทั่วถึง โดยเผยแพร
ขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน โดยผานชองทางและสื่อการเผย
แพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ www.thanulux.com นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดก�าหนด
บุคคลที่สามารถใหขอมูล และขาวสารตามที่นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของตองการ โดยสามารถติดตอไดที่ นายศุภโชค สิริจันทรดิลก
ต�าแหนงเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ โทรศัพท 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ตอ 250 โทรสาร 02-294-5101
E-Mail : supachoke@thanulux.com

ในป 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุมสหพัฒนรวม 12 บริษัท ไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห
นักลงทุน พบกลุมสหพัฒน ครั้งที่ 11” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใน
งาน Saha Group Fair ครั้งที่ 23 เพื่อเปดโอกาสใหนักวิเคราะหและนักลงทุนไดรับทราบพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทฯ และได
รวมกันจัดท�าหนังสือสรุปขอมูล แจกใหกับนักวิเคราะหและนักลงทุนที่มารวมงาน ส�าหรับผูที่ไมไดเขารวมงาน สามารถดูวีดีทัศน
การจัดงานไดจากชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท
รายงานประจ� าปี 2562
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หมวดที 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส� าคัญในการก�ากับดูแลใหบริษัทสามารถด�าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ใชความรูความสามารถในการก�าหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ
เพื่อ ใหบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และก� ากับดูแลใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางเพื่อใหเกิดผล
ส�าเร็จตามวัตถุประสงคที่ก�าหนดไว ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทก� า หนดโครงสรางคณะกรรมการบริษั ท ประกอบดวย บุ คคลที่มีความรู ความสามารถ
ประสบการณที่หลากหลาย ไมจ�ากัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร
อยางนอย 2 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู มีกรรมการอิสระตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยก�าหนด
3.

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่ส�าคัญเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทไดจัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหนง ขอบเขตอ�านาจหนาที่
เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมี นโยบายใหกรรมการบริ ษัท และผู บริห ารที่ด� า รงต� า แหนงกรรมการบริ ษัทในบริษั ทอื่ น
ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหนาที่ตามกฎหมาย และตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคุณสมบัติ
ของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
เลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัทจัดท� านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
8. คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน
9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน
อยางตอเนื่อง
10. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆจะค�านึงถึงผลประโยชน
ของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความเปนอิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น
โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย
11. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจา� เปน
12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตาม
ความจ�าเปน โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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14. คณะกรรมการบริษั ทมีน โยบายสงเสริม ใหกรรมการบริษั ททุก ทานเขาถึง สารสนเทศที่จ� า เปนเพิ่ ม เติม ไดจาก
กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนด และในกรณีที่จ�าเปน
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด�าเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
16. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร หามท�าการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน
กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
17. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะมีหนาที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ตอส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และสงส�าเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
18. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กา� หนด
19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไป
ยังคณะกรรมการตรวจสอบ
20. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดใหมีการประเมินผลงานประจ�าปของคณะกรรมการบริษัท
21. คณะกรรมการบริษัทจัดท� ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินเสนอไวใน
รายงานประจ�าป
22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและด�าเนินการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการแตละคณะ ตามอ�านาจ
หนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน
23. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายในการสืบทอดต�าแหนงของพนักงานในหนาที่ตางๆ เพื่อการกาวสูต�าแหนงที่สูงขึ้น
24. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับต�าแหนงในบริษัท เปนครั้งแรก
25. คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
26. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดใหมีก ารติดตามและประเมินการก� ากับดูแ ลกิจการ ดวยการจัดใหมีคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

รายงานประจ� าปี 2562
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5.1 โครงสรางคณะกรรมการ ประกอบดวยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุ ดยอย ผู บริหาร ปฏิ บัติหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย
(1) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดใหบริษัทมีกรรมการไมนอยกวา
5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในป 2562 กรรมการบริษัทมีจ�านวน
8 คน มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่มีความหลากหลาย ทั้งทางดานบัญชี การเงิน การบริหาร
จัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
3 คน
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
5 คน (ในจ�านวนนี้ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน)
ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ซึ่งมากกวากฎหมายก�าหนด
(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถวนในการด� ารงต�าแหนง
เปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่บริษัทก�าหนดในนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและผูที่เกี่ยวของไมมีการถือหุนในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ไมเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไมมีกรรมการอิสระคนใดที่ด�ารง
ต�าแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 แหง
(3) กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหา
ผูที่จะด�ารงต�าแหนงกรรมการใหเปนไปอยางโปรงใส (รายละเอียดตามหัวขอ “การก�ากับดูแลกิจการ” เรื่องการ
สรรหาแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร)
(4) วาระการด�ารงต�าแหนงของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน มีวาระการ
ด�ารงต�าแหนงเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาด�ารงต�าแหนงตอ
ไปไดอีก
(5) จ�านวนบริษัทที่กรรมการไปด�ารงต�าแหนง บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการด�ารงต�าแหนงของ
กรรมการแตละคนที่เขาด�ารงต�าแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวขอ “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอ�านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท” อนึ่ง บริษัทฯ ไมไดก�าหนดจ�านวนบริษัทที่กรรมการไปด�ารงต�าแหนงในบริษัท
อื่น เนื่องจากเห็นวา การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกทานที่ผานมา ทานไดเขารวมประชุมอยางสม�า่ เสมอ
และไดใชความรู ความสามารถ รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอยางเต็มที่โดยไมบกพรอง
(6) การแยกต�าแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ ก�าหนดหนาที่ระหวางประธานกรรมการ
กับกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจาก
กันและถวงดุลซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความสมดุลในอ�านาจการด�าเนินการ และบริษัทฯ ไดก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ และของฝายจัดการไวอยางชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการ
บริษัทที่สามารถตรวจสอบได เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ
(7) เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ไดแตงตั้ง นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เปนเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่และรับผิด
ชอบตามที่กฎหมายและบริษัทก�าหนด (รายละเอียดตามหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ขอ 4. เลขานุการบริษัท)
5.2 คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ชวยดูแลรับผิดชอบงานในแตละ
ดาน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ วามีการด�าเนินงานที่โปรงใส มีผูกลั่นกรอง สอบทาน ใหค�าแนะน�าอยาง
รอบคอบ โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู
ในหัวขอ “การก�ากับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย และหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” เรื่อง
คณะกรรมการบริษัท)

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) ภาวะผูน�าและวิสัยทัศน คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ ประสบการณหลาก
หลายและมีความสามารถเฉพาะดาน ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ
และอนุมัติในประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ แผนงานและเปาหมายประจ�าป ที่เสนอโดยฝายบริหาร รวม
ถึงก�ากับดูแลใหการบริหารงานของฝายจัดการเปนไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ก�าหนดอยางมีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทเปนผูก�าหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกรของบริษัท และใหความเห็นชอบกล
ยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปของบริษัทฯ ที่น�าเสนอโดยฝายจัดการ โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ไดอนุมัติแผนกลยุทธระยะกลาง ระยะสั้น
และแผนงานประจ�าป 2563 รวมทั้งจัดใหมีกลไกในการก�ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย
จัดการใหเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะเพิ่มมูลคาและความมั่งคั่งแกบริษัท และผูถือหุน ขณะเดียวกัน
ก็ค�านึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
(2) ดานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได
ก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไวเปนลายลักษณอักษร ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดท�าเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณะ
กรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจ�าทุกป มีการสง
เสริมใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ พรอมทั้ง
ไดแจกคูมือใหกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และก�าหนดใหทุกคนตองปฏิบัติตามคูมือดังกลาวอยาง
เครงครัด รวมทั้งมีการน�าจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดท�า เปนการตูนแอนิเมชัน และมีการเปดใหพนักงาน
รับชมอยางสม�่าเสมอเพื่อสรางจิตส�านึกในการปฏิบัติงาน ส�าหรับพนักงานใหม บริษัทฯ ไดบรรจุหัวขอจริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไวในการปฐมนิเทศพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทไดมีก ารแตงตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อ สงเสริม และสนั บสนุ นใหกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และไดก�าหนดใหผูบังคับบัญชาทุก
ระดับมีหนาที่ในการติดตามดูแลใหพนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปรงใสในการด�าเนินธุรกิจ ส�าหรับผูที่ละเวนการปฏิบัติตามจะไดรับโทษทางวินัยตามความ
เหมาะสม และอาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เปนการกระท�าผิดกฎหมาย (รายละเอียดนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานฉบับ
เต็มสามารถดูในเว็บไซตของบริษัทฯ)
(3) การจัดท�านโยบายความขัดแยงของผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทใหความส�าคัญในการดูแลรายการที่อาจ
จะเกิดความขัดแยงของผลประโยชนใหเปนไปอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตยสุจริต จึงไดก�าหนด
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนไวเปนสวนหนึ่งในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ
ไดเปดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนไวในหัวขอ “รายการระหวางกัน”
(4) การก�ากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทใหความส�าคัญตอระบบ
ควบคุมภายในดานการด� าเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการก�ากับดูแล โดยมี หนวยงานตรวจสอบ
ภายในท�าหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบตางๆ ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร ตลอดจน
ใหค�าแนะน�าเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดด�าเนินการตามแนวทางที่กา� หนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระ
สามารถท�าหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางสม�่าเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจ�าทุกไตรมาส
รายงานประจ� าปี 2562
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยอยใน 5 ดาน ไดแก
องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม วามีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทใหความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอเปาหมาย
ขององคกร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและสอดคลองกับนโยบายของบริษัท โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อใหเปนผูก�าหนดแผนงาน และขั้นตอนการด�าเนินงานดานบริหารความ
เสี่ยงที่ชัดเจน โดยพิจารณาก�าหนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาสและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุงลดหรือขจัดความเสี่ยงตางๆ ภายใตการ
ก�ากับ ติดตาม ดูแลอยางเปนระบบและมีความตอเนื่องใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงในแตละปจจัย ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได โดยก�าหนดวงรอบใหคณะกรรมการนี้ทา� การ
ทบทวน ติดตาม แนะน�าในประเด็นของหัวขอปจจัยความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางแกไขและปองกันเพื่อลดความ
เสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจ�าทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการท�าระบบบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมงานทั้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแตละดานของบริษัทฯ อยูในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง”)
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯมีการก�าหนดวันเวลาประชุมลวงหนาตลอดทั้งป โดยก�าหนดใหมีการ
ประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เวนแตกรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเปน ในการประชุมแตละครั้ง
เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา
7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
คณะกรรมการไดใหความส�าคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
เพื่อรับทราบและรวมตัดสินใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมาส 4 ของทุกป คณะกรรมการบริษัทไดเชิญผูบริหาร
ระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการดวย เพื่อใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เปนผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรง
พรอมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธและเปาหมายการด�าเนินงานประจ�าป
ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดย
กรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่ก�าลังพิจารณาไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท
ซึ่งเปนผูจดบันทึกการประชุม จะจัดท�ารายงานการประชุม และสงรายงานการประชุมใหประธานกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน
เพื่อพิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงาน
การประชุมใหถูกตองยิ่งขึ้นได
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทไดลงนามแลว จะจัดเก็บไวอยางเปนระบบ ณ ส�านักงาน
บริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของสืบคน อางอิงและตรวจสอบได
ในป 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 8 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานไดแสดงไวในแบบ
56-1และรายงานประจ�าป
5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความส�าคัญในบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้น จึงจัดใหมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม และรายบุคคล เปนประจ�าทุกป ในป 2562 เลขานุการบริษัทไดจัดสง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหกับกรรมการทุกทานซึ่งมีความเปนอิสระในการประเมิน เมื่อท�าแบบประเมินเรียบรอยแลวใหจัด
สงคืนเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม สรุปผลและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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การประเมินผลงานประจ�าปของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ
(1) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(2) ความเปนอิสระของกรรมการ
(3) ความสัมพันธกับฝายบริหารและผูมีสวนไดเสีย
ป 2562 ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.86
การประเมินผลงานประจ�าปของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ
(1) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
(2) การท�าหนาที่ของกรรมการบริษัท
(3) การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท
ป 2562 ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 87.68
การประเมินผลงานประจ�าป 2562 ของคณะกรรมการชุดยอย
1) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ “พึงพอใจมากที่สุด” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.33
2) คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.00
3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.67
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 76.67
5) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 87.19
6) คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ “พึงพอใจมาก” มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.13
การประเมินผลงานประจ�าปของกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหประธานกรรรมการบริหารเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปน
ประจ�าทุกป เพื่อน�าไปใชในการก�าหนดคาตอบแทน ดังนี้
(1) ความมีวิสัยทัศน และกลยุทธเชิงธุรกิจ
(2) ความเปนผูน�า การสรางทีมงาน และการสรางผูรับผิดชอบทดแทน
(3) ความสามารถเชิงวิเคราะห และการสรางสรรคสิ่งใหม
(4) ความมุงมั่นสูประสิทธิภาพและผลส�าเร็จ
(5) ความยืดหยุนและการปรับตัว
(6) ความซื่อตรงและความภักดีตอองคกร
ซึ่งผลการประเมินดังกลาวถือเปนความลับเฉพาะบุคคลไมสามารถเปดเผยได
5.6 คาตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมน� าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แลวน�าเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติวงเงินคาตอบแทนดังกลาว
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 ประจ�าป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทน
กรรมการบริษัทรวมไมเกิน 10 ลานบาทตอป โดยจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกรรมการที่เขารวมประชุมในอัตราที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนประจ�าปจายใหแกกรรมการทุกคน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปน
ผูพิจารณาจัดสรร และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยพิจารณาจากผลการด� าเนินงานของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในป 2562 บริษัทฯ ไดเปดเผยไวในแบบ
56-1 และรายงานประจ�าป หัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”
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5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ ใหความส�าคัญและสงเสริมใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมี โอกาส
พัฒนาความรู จึงมีการสนับสนุนใหกรรมการทุกทานเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
โดยเขารวมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเปนหลักสูตรที่ กลต. ก�าหนดใหกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียน
ตองผานการอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรดังกลาวแลว คณะกรรมการบริษัทยังใหความส�าคัญเขารวมรับการ
อบรมหลักสูตรอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เชน 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) หรือหลักสูตรอบรมที่จัด โดยองคกรอื่น เพื่ อเสริมสรางศักยภาพความเปนผูน�าที่เปนมืออาชีพ มีความรู ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนองคกรสูการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเปนประโยชนแกการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกตอไปในอนาคต
รายละเอียดการเขารวมอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของแตละทาน ไดเปดเผยไวในรายงานประจ�าป และ แบบ
56-1 ในหัวขอ ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
การเขารับการอบรมของกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
คุณดุษฎี สุนทรธ�ารง

ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
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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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯไดมีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ ผลการด�าเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม พรอม
ทั้งแจก “คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ใหกับกรรมการทุกทาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สรุปเปรียบเทียบขอบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
(2) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
(3) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
5.8 แผนการสืบทอดงาน บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับองคการ
โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดันและใหโอกาสในการพัฒ นาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยบริ ษัทฯไดจัดท�า
โครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ดวยการคัดเลือก วิ เคราะห และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดท� าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล
เปนการเตรียมความพรอมเพื่อกาวไปสูการเปนผูบริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองคกรในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯไดใหการ
สนับสนุนทุนการศึกษา แกพนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้งในและตางประเทศ โดยมุงหวังใหพนักงาน
ไดรับความรูที่เปนประโยชนตอการท�างานเปนส�าคัญ รวมทั้งสงเสริมการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความส�าคัญในการสรางผูบริหารเพื่อสืบทอดต�าแหนงผูบริหารสูงสุด โดยมี
หลักการดังนี้
(1) ก�าหนดค�าอธิบายต�าแหนงผูบริหารสูงสุด ความเกี่ยวของกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ
ความรู และทักษะที่ตองการ
(2) คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ
(3) วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและสิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม
(4) จัดท�าแผนพัฒนาเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
จากการใหความส�าคัญและการพัฒนาการก� ากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่ องของคณะกรรมการบริษัท ผู บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ สงผลใหในป 2562 บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ดวยคะแนนระดับ “ดีมาก”

รายงานประจ� าปี 2562

