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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

 

 

 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว 

7.1.1 หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน)  มีทุนจดทะเบียน 120 ล้ำน
บำท เรียกช ำระแล้ว 120 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 120 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

7.1.2 กำรออกหุน้ประเภทอื่น ที่มีสิทธิ หรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ ์ – ไม่มี – 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทัฯ ณ วันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2562 

จ ำนวนหุ้น %

1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 28,220,820           23.517

2 บริษัท ไอ.ด.ีเอฟ. จ ากัด 16,000,000           13.333

3 บริษัท รามศรทวีการ จ ากัด 15,059,600           12.550

4 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 13,307,040           11.089

5 นายส าเริง มนญูผล 10,999,000           9.166

6 นายบณุยสิทธิ์ โชควัฒนา 4,655,220             3.879

7 บริษัท วัตสดรมัย จ ากัด 2,800,000             2.333

8 นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ 2,272,580             1.894

9 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 1,979,040             1.649

10 บริษัท ยูนเิวอร์สบวิตี้ จ ากัด 1,738,000             1.448

รวม 97,031,300         80.859

รำยช่ือผู้ถอืหุ้น

 

หมำยเหตุ  :  -  ผู้ลงทุนสำมำรถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นท่ีเป็นปัจจุบันจำก website ของบริษัทฯ  www.thanulux.com ก่อนกำร

ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 45   

 

 

 ส่วนที่ 2 |   กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

http://www.thanulux.com/
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 
 

กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 จ ำแนกตำมประเภทบุคคลที่ถือหุ้น 

ประเภทผู้ถือหุน้ จ ำนวนรำย จ ำนวนหุ้น % 

นิติบคุคล    

       สัญชำติไทย 32 81,999,150 68.33 

       สัญชำติต่ำงดำ้ว 0 0 0.00 

รวมนิติบุคคล 32 81,999,150 68.33 

บุคคลธรรมดำ    

       สัญชำติไทย 653 37,797,190 31.50 

       สัญชำติต่ำงดำ้ว 4 203,660 0.17 

รวมบุคคลธรรมดำ 657 38,000,850 31.67 

รวมทั้งสิน้ 689 120,000,000 100.00 

 

กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 จ ำแนกตำมชว่งจ ำนวนหุ้นที่ถือ 

ช่วงจ ำนวนหุ้นที่ถือ จ ำนวนรำย % จ ำนวนหุ้น % 

1 - 100 136 19.74 4,652 0.004 

101 - 1,000 123 17.85 61,684 0.051 

1,001 – 5,000 166 24.09 479,371 0.399 

> 5,000 264 38.32 119,454,293 99.55 

รวมทั้งสิน้ 689 100.00 120,000,000 100.000 
 

ไม่มีข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องทีม่ีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือ
กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ  
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 
 

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น  เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพ   
 – ไม่มี – 

7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 20 ของมูลค่ำที่

ตรำไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และภำวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผล

จำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสม ค ำนวณตำมสัดส่วนของก ำไรสุทธิในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (งบเดี ่ยว) โดยมี

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลดังนี้ 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ก าไรสทุธิ ตอ่หุ้น (บาท)                     1.68                     1.30                     1.61                     1.58                     1.79

เงินปนัผล ตอ่หุ้น (บาท)                     0.75                     0.70                     0.85                     0.75                     0.85

อัตราการจ่ายเงินปนัผลตอ่ก าไรสทุธิ (%)                   44.53                   54.02                   52.72                   47.36                   47.45

**

 

 

หมำยเหต ุ ** ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2562 มมีตใิห้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น ซึ่งก ำหนดให้มีขึ้น

ในวันที่ 23 เมษำยน 2562 เพื่ออนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บำท 

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบำยให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมของกิจกำร โดย

ค ำนึงถึงเงินสดส่วนท่ีเกินควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมปกติ หรือส่วนท่ีมีเหลือเกินควำมต้องกำรใช้ในกำรขยำยงำน 

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตและภำวะเศรษฐกิจเป็นหลัก 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

           รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ของกรรมกำรและผู้บริหำร ณ วันที่  15 กุมภำพันธ์ 2562 

                         หน่วย:หุ้น   

%

กรรมกำร/ผูบ้ริหำร คู่สมรส*  กำรถอืหุ้น
1 นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์               282,680             -               -           -   282,680 0.236%
2 นำงสำวดษุฎี สุนทรธ ำรง               433,240             -               -           -   433,240 0.361%
3 นำยสุพจน์ ภควรวุฒิ                13,420             -               -           -   13,420 0.011%
4 นำงสำวมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์            1,117,960             -               -           -   1,117,960 0.932%
5 นำยธรรมรัตน์ โชควัฒนำ               152,747             -               -           -   152,747 0.127%
6 นำยผดงุ เตชะศรินทร์                       -               -               -           -    -         0.000%
7 รศ.นเรศร์ เกษะประกร                       -               -               -           -    -         0.000%
8 รศ.ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร                       -               -               -           -    -         0.000%
9 นำยสุชำติ ลำยลักษณ์ศิริ                  5,000             -               -           -   5,000 0.004%

10 นำงสำวยุพำพร เจยีรกุล                  5,000             -               -           -   5,000 0.004%
           2,010,047             -               -           -   2,010,047 1.675%

ขำย/

โอนออก

ณ 15 ก.พ.

 2562
ผูถ้อืหลักทรัพย์

ต้นป ี2561
ซือ้เพิ่ม

รวม  
           * รวมจ ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ  

 

จ ำนวนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รวมทั้งส้ิน 
2,010,047 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.675% ของทุนจดทะเบียน จ ำนวน 120,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัท 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์บริษัท ของตนรวมทั้งคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง นอกจำกนี้ หำกกรรมกำรหรือผู้บริหำร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีควำมประสงค์จะเปล่ียนแปลงจ ำนวนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องแจ้งกำร
เปล่ียนแปลงให้บริษัทฯ ทรำบ ผ่ำนทำงประธำนกรรมกำร ล่วงหน้ำ 1 วันก่อนกำรเปล่ียนแปลง และเมื่อด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นแล้ว ต้องแจ้งกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (กลต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งแจ้งให้
บริษัทฯทรำบ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับจำกวันท่ีเปล่ียนแปลงจ ำนวนกำรถือหุ้น 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 8. โครงสร้างการจัดการ 

 

บริษัทฯ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจนสำมำรถตรวจสอบ ถ่วงดุลได้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยกลั่นกรองงำนในด้ำนต่ำงๆ และแต่งตั้งผู้บริหำรเพื่อรับผิดชอบในกำรบริหำร

จัดกำรงำนของบริษัท มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ประธำนกรรมกำร และ

กรรมกำรผู้จัดกำร ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตร มีเลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่ตำมที่ กฎหมำยก ำหนด และตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทที่ปรำกฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพำณชิย์ มีจ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย 
 - กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหำร 4 ท่ำนคิดเป็นร้อยละ 50.00  ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนด้วย 
 - กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 ท่ำนคิดเป็นร้อยละ 50.00 
คณะกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไป

ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยง

วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระท ำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน 

ในปี 2561 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท และกำรด ำรงต ำแหน่งในกรรมกำรชุดย่อย สรุปได้ ดังนี ้  

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา

กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง

กรรมการ  
   ธรรมา  
ภิบาล

กรรมการ 
บริหาร

1. นางวารินทร์ ลีลานวุัฒน์  / /
2 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง / / / 

3 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ / / /
 4. นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน์ / / /
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา / / 

6. นายผดุง เตชะศรินทร์ ± 

7. รศ.นเรศร์ เกษะประกร ± /
8. รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร ± / 

   =  ประธาน /  =  กรรมการ ±  =  กรรมการอิสระ

รายช่ือ

 

หมำยเหตุ : ประธำนกรรมกำรสรรหำ คือ นำยมนู ลีลำนุวัฒน์ ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบรษิัท 

 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คือ นำยกฤช ฟอลเล็ต  
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

กรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ  

กรรมกำรสองในส่ีคนนี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท ได้แก่ 
1. นำงวำรินทร์              ลีลำนุวัฒน์ 2. นำยสุพจน์                 ภควรวุฒ ิ
3. นำงสำวดุษฎี            สุนทรธ ำรง 4. นำงสำวมำรินทร์        ลีลำนุวัฒน์  
  

ประวัติข้อมลูส่วนบุคคลของกรรมการ 

รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมกำรอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และ

เลขำนุกำรบริษัท” 

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีกำรเขำ้ประชมุ โดยสรุปได้ดงันี้                 หน่วย : ครั้ง/ปี 

 สามัญ   
ผู้ถอืหุ้น 
คร้ังท่ี 44

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา

กรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการ
 บริหาร

ความเส่ียง

กรรมการ 
 ธรรมา   
ภิบาล

กรรมการ
บริหาร

   1 นางวารินทร์ ลีลานวุัฒน์  1 / 1      7 / 7      2 / 2  2 / 2     5 / 5 4

   2 นายมนู ลีลานวุัฒน์  1 / 1      2 / 2

   3 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง  1 / 1      7 / 7  2 / 2       4 / 4    12 / 12

   4 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ  1 / 1      6 / 7 2       4 / 4    11 / 12 2

   5 นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน์  1 / 1      7 / 7       4 / 4    11 / 12 2

   6 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา  1 / 1      6 / 7 3      2 / 2  2 / 2

   7 นายผดุง เตชะศรินทร์  1 / 1      7 / 7     12 / 12

   8 รศ.นเรศร์ เกษะประกร  1 / 1      7 / 7     12 / 12

   9 รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร  1 / 1      7 / 7     12 / 12       4 / 4

 10 นายกฤช ฟอลเล็ต  0 / 1       4 / 4

 11 นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ  1 / 1       4 / 4    11 / 12 2

 12 นางสาวยุพาพร เจียรกุล  1 / 1       2 / 2  5       4 / 4    12 / 12

 13 ดร.ม.ล.ศิราภริมย์   ธีรประเสริฐ  1 / 1       4 / 4    11 / 12 1

 14 นางเตือนใจ ปงึศิริเจริญ  1 / 1    12 / 12

 15 นายภาสกร สุภาควัฒน์  1 / 1    12 / 12

 16 นายชยารพ มหามนตรี  1 / 1    12 / 12

 17 นายศุภโชค สิริจันทรดิลก  1 / 1      7 / 7    12 / 12

 18 นางสาวสุนยี์ คงสงฆ์ 4 / 4

 19 นายกนกชัย ม่ิงขวัญปยิะกุล      2 / 2 5

การเข้าร่วมประชุม

รายช่ือ

 

หมำยเหตุ : 1 ลำป่วย 

 2 ลำกิจ 

3 ติดภำรกิจจ ำเป็น 
4 นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร และไม่ประสงค์จะด ำรง
ต ำแหน่งต่อ 

5 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภำคม 2561 มีมติแต่งตั้ง 

   นำงสำวยุพำพร เจียรกุล ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง แทน นำยกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล  
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ก ำหนดตำรำงกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ 1 ปี และอำจนัด
หมำยเพิ่มเติมกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ ำเป็น กำรประชุมทุกครั้งจะมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมไว้ชัดเจน โดย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแต่ละคณะ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนกำรประชุม 
ในกำรประชุม ประธำนจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น และฝ่ำยจัดกำรชี้แจงตอบข้อซักถำม
ได้อย่ำงเต็มที่ มีกำรจดบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่
คณะกรรมกำรรับรองแล้ว ไว้อย่ำงเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้ 
 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯ มีผู้บริหำร จ ำนวน 5 ทำ่น ดังนี ้

1 นางสาวดุษฎี     สุนทรธ ารง ประธานกรรมการบริหาร

2 นายสุพจน์         ภควรวุฒ ิ  กรรมการผู้จัดการ

3 นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการ 

4 นายสุชาติ ลายลักษณศ์ิริ รองกรรมการผู้จัดการ

5 นางสาวยุพาพร เจียรกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านบญัชีและการเงิน
6 นางสาวสมจิต สุขโข ผู้ควบคุมดูแลการท าบญัชี

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำงต้น จัดเป็นผู้บริหำรตำมค ำนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์  และตลำด 
หลักทรัพย์ 

 

ประวัติข้อมลูส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร 

รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหำรอยู่ในหัวข้อ ”ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำร
บริษัท” 

ผู้มีอ านาจควบคุม 

บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร หรือด ำเนินงำนของบริษัท  อย่ำงมี
นัยส ำคัญ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 

 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก รองผู้จัดกำรส่วนกำรเงิน  และปฏิบัติกำร
ต่ำงประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่ปรำกฏใน “ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท” เป็น
เลขำนุกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภำคม 2551 โดยจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 
89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหำคม 
2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัท และติดตำมให้มี
กำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงที่มีนัยส ำคัญแก่กรรมกำร  

2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร ดูแลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท 

3. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง
ปฏิบัติต่ำงๆ 
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4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ

ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
5. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบและข้อก ำหนดของ กลต. 

และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี ้
 (ก) ทะเบียนกรรมกำร 
 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  
 (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร   
8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

หลักเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน จะท ำหน้ำที่พิจำรณำก ำหนดวงเงินและ
หลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน กำรขยำยตัวของบริษัท กำร
เติบโตของผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั อ ำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร โดยก ำหนด
ค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบี้ยประชุม และค่ำตอบแทนประจ ำปี แล้วน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำก่อน
น ำเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติวงเงินค่ำตอบแทนดังกล่ำว 

ส ำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำร เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ระดับควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ส ำหรับกรรมกำร
ผู้จัดกำรน้ัน คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 

 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

   ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2561 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริษัทได้รับในฐำนะพนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของบริษัท โดยก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่ ดังนี้ 

1. กรรมกำรบริษัท  
1.1 ค่ำเบี้ยประชุม จ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม  

ประธำนกรรมกำร    10,000.-  บำท/ครั้ง 
กรรมกำรบรษิัท ท่ำนละ        8,000.-  บำท/ครั้ง 

1.2 ค่ำตอบแทนประจ ำปี (เงินบ ำเหน็จ) จ่ำยให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำน  
โดยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนไปพิจำรณำจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ  
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2. กรรมกำรตรวจสอบ จ่ำยเป็นเบี้ยประชุมเฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม  
2.1 ค่ำเบี้ยประชุมรำยเดือน 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   10,000.-  บำท/ครั้ง 
กรรมกำรตรวจสอบ ท่ำนละ      8,000.-   บำท/ครั้ง 

2.2 ค่ำเบี้ยประชุมรำยไตรมำส 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   60,000.-  บำท/ครั้ง 
กรรมกำรตรวจสอบ ท่ำนละ   30,000.-  บำท/ครั้ง 

3. กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรธรรมำภิบำล จ่ำยเป็นเบี้ยประชุมเฉพำะ
กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 
 ประธำนกรรมกำร     10,000.-  บำท/ครั้ง   
 กรรมกำร ท่ำนละ        8,000.-  บำท/ครั้ง 

4. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ่ำยเป็นเบี้ยประชุมเฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม  
 ประธำนกรรมกำร         6,000.-  บำท/ครั้ง   
 กรรมกำร ท่ำนละ        5,000.-  บำท/ครั้ง 

 
ส ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แล้วน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยไปเป็นค่ำเบี้ยประชุม 1,342,000 บำท และค่ำตอบแทนประจ ำปี 4,100,000 บำท รวม
ทั้งสิ้น 5,442,000 บำท 

 รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย                                                  (หน่วย : บาท) 
ปี 2559

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท 446,000 4,100,000 414,000 4,600,000 618,000 5,000,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 688,000 658,000 734,000

คณะกรรมการสรรหา 32,000 52,000 48,000

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 52,000 32,000 52,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 44,000 44,000

คณะกรรมการธรรมาภบิาล 104,000 52,000

รวม 1,342,000 4,100,000 1,252,000 4,600,000 1,496,000 5,000,000

รายละเอียด
ปี 2561 ปี 2560

 
 
 

 
 
 
 
 

  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร   
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 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร หมำยถึง คำ่ตอบแทนของผู้บริหำรตำมค ำนยิำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
จ ำนวนทั้งส้ิน 5 ท่ำน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญช)ี โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเล้ียง เบี้ย
ประชุม เงินตอบแทนกำรเกษียณอำยุ ซึ่งได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะพนักงำน 

ราย จ านวน(บาท) ราย จ านวน(บาท) ราย จ านวน(บาท)

เงินเดอืนและอ่ืนๆ ยกเว้นคา่เบี้ยประชุม 5 21,508,553         9 29,142,955 7 28,419,522

คา่เบี้ยประชุม 5 285,000              7 390,000 7 385,000

รวม 21,793,553       29,532,955 28,804,522

ค่าตอบแทน
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

 

2. ค่าตอบแทนอืน่ 
  บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้ค่ำตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจำกค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรหรือพนักงำน ซึ่งได้รบั
จำกบริษัท ตำมปกติ ไม่มีกำรใหหุ้้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด  
  (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท   - ไม่มี - 
  (ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

  ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำรตำมค ำนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จ ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน (โดยไม่รวมผู้
ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี) ท่ีเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบเข้ำกองทุนทุกเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 5 
ของค่ำจ้ำง 

ปี 2561   จ ำนวน 5 คน          เป็นจ ำนวนเงิน 0.23 ล้ำนบำท 
ปี 2560 จ ำนวน 9 คน เป็นจ ำนวนเงิน  0.30 ล้ำนบำท 
ปี 2559 จ ำนวน 7 คน เป็นจ ำนวนเงิน 0.24 ล้ำนบำท 

 

8.5 บุคลากร 

จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 

 
 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี – 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำน โรงงำน รวม ส ำนกังำน โรงงำน รวม ส ำนกังำน โรงงำน รวม
สนญ. - กรงุเทพฯ 308             705        1,013   324             684        1,008   333             712        1,045   

บางพลี 3                10          13       31               -         31       22               -         22       

ล าพูน 23               501        524     23               633        656     24               701        725     

กบนิทรบ์รุี 19               444        463     22               470        492     22               557        579     

แม่สอด 3                182        185     29               -         29       -              -         -      

รวม 356             1,842      2,198   429             1,787      2,216   401             1,970      2,371   

ป ี2561 ป ี2559ป ี2560
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ผลตอบแทนรวมพนกังานทกุคน 
ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เบี้ยเล้ียงโบนัส เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ คำ่เกษียณอำยุ และ

รำยได้อื่น 
         

 
 นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 
 รำยละเอียดข้อมูลกำรพัฒนำพนักงำนอยู่ใน รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน” 

หัวข้อย่อย “กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน” 

ประจ าปี 2561 2560 2559
ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)            567.67            579.62            577.19
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 9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีระบบกำรบริหำรที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจ ควบคู่ไปกับกำรเคำรพสิทธิ และปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจต่อ
ประเทศ พร้อมกับสร้ำงควำมมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว โดยถือปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐำนของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุมีผล และกำร 
มีภูมิคุ้มกันที่ด ี

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน  

ทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
1. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมั่นที่จะน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำร

ด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ไปปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
2. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ 

สุจริต โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท และประกำศที่เกี่ยวข้อง 
3. ด ำเนินกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท  มีกำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรแต่ละคณะ และผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน 
4. ด ำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม รวมถึงกำร 

มีระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ 
5. ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ ตรำบเท่ำที่ไม่กระทบ

ต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท  
6. ตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของ ของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
7. ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
8. มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรรับฟัง

และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำร และสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ 
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงจิตส ำนึกอันดีงำม ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่น

ในกำรพัฒนำ และยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
10. ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รปัชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ เคำรพต่อกฎหมำย และสิทธิมนุษยชน 
11. ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของ

บริษัท เป็นที่ตั้ง 
ทั้งนีบ้ริษัทฯ ได้มีกำรเผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำร ให้กับพนักงำน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทรำบ

ผ่ำนเว็บไซต์ของบรษิัท www.thanulux.com ภำยใต้หวัข้อ เกี่ยวกับบริษัท  กำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี  นโยบำยกำร

ก ำกับดูแลกิจกำร 
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9.2   คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร มีกำร

แบ่งแยกหน้ำที่อย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมกำรบริษัท  
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยตำ่งๆ ท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญที่เหมำะสม ดูแลรับผิดชอบงำนในแต่ละด้ำน เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นมั่นใจได้ว่ำ บริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนและกล่ันกรองงำนอย่ำงรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 
และคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจด ำเนินกำร และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละ
ชุดไว้อย่ำงชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โดยมีประธำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย ท ำหน้ำที่ดูแลกำรปฏิบัติงำน
ให้สอดคล้องกับนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
 

1. คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทที่ปรำกฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ มีจ ำนวน 8 คน ประกอบด้วย 

 กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร 4 คน (ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ 3 คน)  

 กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 คน 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

   ต ำแหน่ง

1 นางวารินทร์ ลีลานวุัฒน์ ประธานกรรมการ

2 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง กรรมการบริษัท

3 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการบริษัท

4 นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน ์  กรรมการบริษัท

5 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท

6 นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ

7 รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ

8 รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ

                  ช่ือ – นำมสกุล

 

  โดยมีที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท 2 ท่ำน คือ  
1. นำยบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนำ  ประธำนท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท 

2. นำยมนู   ลีลำนุวัฒน ์ ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท 

  นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบรษิัท 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมกำร

บริษัท ดังนี ้
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1. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรำ 
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำร
บริษัทซึ่งอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุด จะเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งและอำจได้รับกำรเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง 

2. กรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ หรือลำออก หรือถึงแก่กรรม หรือขำดคุณสมบัติ
ตำมกฎหมำยก ำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติถอดถอนให้พ้นจำกต ำแหน่ง หรือศำลมีค ำส่ังให้ออก 

3. กรรมกำรบริษัทที่ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลำออกต่อบริษัทฯ และจะแจ้ง
กำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดทรำบด้วยก็ได้ กำรลำออกนั้นมีผลนับแต่วันที่
หนังสือลำออกไปถึงบริษัทฯ  

4. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลง เพรำะสำเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ และยังคงเหลือวำระ
ไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนต ำแหน่งที่ว่ำงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครำวถัดไป บุคคลซึ่งเป็นกรรมกำรบริษัทดังกล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทที่ 
ตนแทน 

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรบริษัทคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การประชุม 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร

บริษัทท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 
 

อ านาจด านนินการอองคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ ำนำจหน้ำที่ ให้แก่ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และกรรมกำร

ผู้จัดกำรไปปฏิบัติ 
2. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือ ที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอกในกรณีจ ำเป็น

ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  
3. อนุมัติกำรได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
4. อนุมัติกำรให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีกำรประกอบ

ธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
5. อนุมัติกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือ

บริษัทท่ีมีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
6. อนุมัติกำรก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย 
7. อนุมัติกำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือ ตรำสำรหนี้  ในวงเงินส่วนที่ เกินอ ำนำจคณะ

กรรมกำรบริหำร 
8. อนุมัติกำรจัดหำและลงทุนในสินทรัพย์ถำวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
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9. อนุมัติกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน ในทรัพย์สินถำวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
10. อนุมัติกำรปรับสภำพ ท ำลำย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถำวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ช ำรุด สูญหำย  

ถูกท ำลำย เส่ือมสภำพ หรือล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้  มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมในวงเงิน ส่วนที่ เกินอ ำนำจ  
คณะกรรมกำรบริหำร 

11. อนุมัติกำรปรับสภำพ ท ำลำย ตัดบัญชี ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้ำคงเหลือ ท่ีเส่ือมสภำพหรือล้ำสมัย ซึ่งจะท ำ
ให้มีมูลค่ำทำงบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

12. อนุมัติกำรประนีประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี และ/หรือ  
กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริษัทฯ ส ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทำงกำรค้ำของบริษัท และ/หรือ ที่
เป็นปกติวิสัยทำงกำรค้ำ ในส่วนท่ีมีทุนทรัพย์เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

13. อนุมัติกำรเข้ำท ำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
14. เสนอกำรเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้น กำรแก้ไข เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น 
15. อนุมัติให้คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ก ำหนดคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่เห็นสมควร 
16. มอบอ ำนำจให้แก่ฝ่ำยจัดกำร พนักงำนระดับบริหำรของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท ำกำรแทนได้ ภำยใต้ขอบเขต

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
17. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำรและพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำร

ตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรบริษัท 
19. บรรดำอ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทดังกล่ำวข้ำงต้น ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป

ซึ่งสินทรัพย์และกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
หน้าที่และความรับผิดชอบอองคณะกรรมการบริษัท 
1. ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท  
2. อนุมัติแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี รวมทั้งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย นโยบำย และแผนงำนท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 

เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมอย่ำงจริงจัง 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำ กำรท ำรำยกำรต่ำง  ๆ ได้รับอนุมัติจำกผู้ 
มีอ ำนำจ มีกำรสอบทำนและจัดท ำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่ำงๆ ที่สำมำรถป้องกันกำรน ำทรัพย์สินของบริษัท  
ไปใช้ในทำงมิชอบ 

5. กำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีแนวทำงที่ชัดเจน
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท  และผู้ถือหุ้น  โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  และปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
ให้ถูกต้อง 
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6. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงกำรเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทำนแล้ว และได้ผ่ำนควำม 
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้อง 
มีมำตรฐำนและโปร่งใส 

8. รับทรำบรำยงำนกำรบริหำรกิจกำรจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยก ำหนด วัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก ำหนด

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (หำกมี) และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น  
 

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทฯ จะงดรับลงทะนบียนการโอนหุ้นก็ได้  
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาอาอองบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับ
ลงทะนบียนการโอนหุ้น หรือก าหนดวันนพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นไม่นกิน 2 นดือน นพื่อสิทธิในการนอ้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับนงินปันผล 

 

10.  จัดท ำรำยงำน “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปขีองบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตำมดูแลเอกสำรที่จะยื่นต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำได้แสดงข้อควำม หรือลง
รำยกำรเป็นไปโดยถูกต้องตรงตำมข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสำรอื่นใดของบริษัท  

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชุดอื่น 
13. ปฏิบัติกำรอื่นใด ที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประชุมจ ำนวน 7 ครั้ง มีกำรทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ก ำหนดทิศทำง 

เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและควำมคืบหน้ำของแผนกลยุทธ์เป็นประจ ำทุกไตร
มำส กำรประชุมได้ก ำหนดวันเวลำไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มเติมตำมควำม
เหมำะสม กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคนปรำกฎในแบบ 56-1และรำยงำนประจ ำปี หัวข้อ โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติแต่ งตั้งกรรมกำรอิสระซึ่งมี

คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยเฉพำะด้ำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำร
เงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่ เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ต ำแหน่ง
1 นายผดงุ เตชะศรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการตรวจสอบ
3 รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร กรรมการตรวจสอบ

                  ช่ือ – นำมสกุล

       

 โดย นำยวรเดช ปึงศิริเจริญ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีคุณสมบัติตำมที่ปรำกฏ  
ใน “แบบ 56-1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 11.3” 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2561 - พฤษภำคม 
2562 โดย นำยผดุง เตชะศรินทร์ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของ
บริษัท (ประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกรรมกำรท่ำนดังกล่ำวอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร 
ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท”)  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ทุกคนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง และไม่ได้ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน   

อ านาจด านนินการอองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ก ำหนดให้มีกำรประสำนควำมเข้ำใจให้อยู่ในแนวทำงเดียวกันระหว่ำงผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรบริษัท  
และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

2. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณีจ ำเป็น
ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

3. มีอ ำนำจเชิญ ผู้บริหำร ฝ่ำยจัดกำร หรือพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง มำชี้แจง ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม 
หรอืส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น ตลอดจนเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร 

4. มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบผู้ที่ เกี่ยวข้องและเรื่องที่ เกี่ยวข้อง ภำยในขอบเขตของอ ำนำจและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบอองคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำยบัญชีที่ส ำคัญ
ของบริษัท รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) กำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน และระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล  

3. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำประเมิน 
แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน มีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรม ท่ีเหมำะสม
เพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

4. พิจำรณำอนุมัติกฎบัตรของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
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5. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
6. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
7. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ/หรือ เลิกจ้ำง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชี  

ของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
 

รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
9. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว

ต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี ้
 (ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
 (ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท กำรทุจริตคอร์รัปชัน และ 

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท 
 (ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 (ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 (จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 (ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
    (ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 

(charter) 
 (ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10.  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร   

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของ  ตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำร ไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำ หนด 

กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ง อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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11.  สนับสนุนและติดตำมให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.  ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียนต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยกำรในงบกำรเงินที่  

ไม่เหมำะสม กำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนกำรป้องกัน รักษำควำมลับของผู้แจ้งเบำะแส รวมทั้ง  
มีกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีกำรด ำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม 

13.  ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรงำนด้วยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
14.  ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
15. จัดให้มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
16.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยอำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำย 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมกำรบริษัทยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ต่อบุคคลภำยนอก 
   ปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมสม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดยได้ก ำหนดวันเวลำ
ประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี มีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำรเพื่อหำรือ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี้มีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำรและผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถำม
ในประเด็นท่ีตรวจพบจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินบริษทัฯ ตลอดจนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส และรำยงำนต่อผู้ถือหุ้นตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
 

3.  คณะกรรมการสรรหา 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมกำรสรรหำ ท ำ

หน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อกำรสรรหำและกล่ันกรองบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีกระบวนกำร
สรรหำบุคคลดังกล่ำวอย่ำงโปร่งใส คณะกรรมกำรสรรหำมีจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา 

   ต ำแหน่ง
1 นายมนู ลลีานวุัฒน์ ประธานกรรมการสรรหา
2 นางวารินทร์ ลลีานวุัฒน์ กรรมการสรรหา
3 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการสรรหา

                  ช่ือ – นำมสกุล

 
        คณะกรรมกำรสรรหำ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2561 - พฤษภำคม 2562 

อ านาจด านนินการอองคณะกรรมการสรรหา 

1. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี

จ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

 
 



 

51 
 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

2. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 

หน้าที่และความรับผิดชอบอองคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 

2. ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลต่ำงๆ ของบุคคลที่ถูกเสนอให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมรู้  

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

3. พิจำรณำสรรหำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทครบก ำหนดตำมวำระ ให้เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

4. จัดท ำควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

6. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรสรรหำมีกำรประชุม 2 ครั้ง โดยก ำหนดตำรำงวันเวลำกำรประชุมไว้เป็นกำร
ล่วงหน้ำตลอดปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม และได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 

 

4.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำย และ
รูปแบบค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงโปร่งใสและเป็น
ธรรม คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนมีจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

   ต ำแหน่ง

1 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
2 นางวารินทร์ ลลีานวุัฒน์ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
3 นางสาวดษุฎี สนุทรธ ารง กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน

                  ช่ือ – นำมสกุล

 

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 1 ปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2561 - 

พฤษภำคม 2562 
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อ านาจด านนินการอองคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี
จ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

2. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือ 

ส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 

หน้าที่และความรับผิดชอบอองคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท และสำมำรถท ำควำมเห็น หรือเสนอ 

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑด์ังกลำ่วต่อคณะกรรมกำรบริษัทได้ เพื่อให้กำรจัดสรรคำ่ตอบแทนมีควำมเหมำะสม 

2.  พิจำรณำก ำหนดวงเงินค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกบริษัทอื่นในอุตสำหกรรม  

เดียวกัน กำรเติบโต และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจ ำนวน
เงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่ออนุมัติ 

3. พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำจำกอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำน 

ภำยในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

4. พิจำรณำค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

(ที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท) โดยพิจำรณำจำกอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับ

กรรมกำรชุดนั้น ๆ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ

พิจำรณำอนุมัติ 

6. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรประชุมจ ำนวน 2 ครั้ง โดยก ำหนดตำรำงวันเวลำกำร
ประชุม ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดปี และได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี 

 

5.  คณะกรรมการบริหารความนสี่ยง 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และในปีนี้ ได้แต่งตั้ง นำงสำวยุพำพร เจียรกุล เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแทนนำยกนกชัย มิ่งขวัญปิยะ
กุล เพื่อพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงครอบคลุมทั้งองค์กร จัดอันดับควำมเส่ียง ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
รวมทั้งมอบหมำยผู้รับผิดชอบจัดหำมำตรกำรควบคุมและจัดกำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงมีจ ำนวน 6 คน ดังนี้ 
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความนสี่ยง 

   ต ำแหน่ง
1 นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายสพุจน์ ภควรวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายสชุาติ ลายลกัษณ์ศริิ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 ดร.ม.ล. ศริาภริมย์ ธีรประเสริฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นางสาวสนุยี์ คงสงฆ์ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

                  ช่ือ – นำมสกุล

  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2561 - 
พฤษภำคม 2562 

 

อ านาจด านนินการอองคณะกรรมการบริหารความนสี่ยง  

1. มีอ ำนำจเชิญพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสำรตำม  

ที่เห็นว่ำ เกี่ยวข้องจ ำเป็น 

2. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี

จ ำเป็น ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

3. มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำนประเมิน และติดตำมควำมเส่ียงทั่วทั้งองค์กร 

หน้าที่และความรับผิดชอบอองคณะกรรมการบริหารความนสี่ยง 

1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วำงแผน และจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทให้เกิดควำมชัดเจน

ต่อเนื่อง เพื่อกำรจัดกำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีส ำคัญ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งส่ือสำรให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ 

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกระดับในองค์กร 

3. ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์

รัปชัน โดยให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ และรำยกำรผิดปกติทั้งหลำย 

4. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงำนของบริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

5. พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน

ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

8. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุมจ ำนวน 4 ครั้ง และประชุมติดตำม ทบทวนกำรประเมิน
ควำมเส่ียงของแต่ละหน่วยงำน รวม 8 ครั้ง โดยตำรำงวันเวลำกำรประชุมได้ก ำหนดไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดปี และได้
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
 

6.  คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรธรรมำภิ

บำล ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดแูลกิจกำร
ที่ดี สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลมีจ ำนวน 4 คน ดังนี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

   ต ำแหน่ง

1 รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการธรรมาภบิาล

2 นางสาวดษุฎี สนุทรธ ารง กรรมการธรรมาภบิาล

3 นางสาวมารินทร์ ลลีานวุัฒน์ กรรมการธรรมาภบิาล

4 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการธรรมาภบิาล

                  ช่ือ – นำมสกุล

 

    คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2561 - พฤษภำคม 
2562 

 

อ านาจด านนินการอองคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

1. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม 
หรือส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 

2. ขอรับค ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก  
ในกรณีจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

3. มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรด้ำนธรรมำภิบำลท่ัวทั้งองค์กร 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบอองคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

1. ก ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน รวมทั้งนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ  
ให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตำม
ดูแล ใหค้ ำปรึกษำ และเสนอแนะ เพื่อพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  
และนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 

4. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ 
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5. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
ในปี 2561 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล มีกำรประชุมจ ำนวน 4 ครั้ง โดยตำรำงวันเวลำกำรประชุมได้ก ำหนดไว้เป็น

กำรล่วงหน้ำตลอดปี ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
 

7.  คณะกรรมการบริหาร  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 

ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท ำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวน 9 คน ดังนี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

   ต ำแหน่ง

1 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง ประธานกรรมการบริหาร

2 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ

3 นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ

4 นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ 

5 นางสาวยุพาพร เจียรกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านบญัชีและการเงิน

6 ดร.ม.ล.ศิราภริมย์ ธีรประเสริฐ กรรมการบริหาร

7 นางเตือนใจ ปงึศิริเจริญ กรรมการบริหาร

8 นายภาสกร สุภาควัฒน์ กรรมการบริหาร

9 นายชยารพ มหามนตรี กรรมการบริหาร

                  ช่ือ – นำมสกุล

 

      คณะกรรมกำรบริหำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2561 - พฤษภำคม 2562 
 

อ านาจด านนินการอองคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร แก่

พนักงำนระดับต่ำงๆ 

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท ำงำนอื่นใดเพื่อด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนของบริษัท  

3. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี

จ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

4. ออกระเบียบ ประกำศว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรบริหำร และ/หรือ  

พนักงำนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรเป็นผู้ลงนำมอนุมัติเบิกจ่ำยสินทรัพย์ของบริษัท ได้ 

5. อนุมัติกำรได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวน 60 ล้ำนบำท 

6. อนุมัติกำรให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีกำร

ประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ ำนวน 80 ล้ำนบำท 
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7. อนุมัติกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือ 

บริษัทท่ีมีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ ำนวน 40 ล้ำนบำท 

8. อนุมัติกำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือ ตรำสำรหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวน 20  

ล้ำนบำท 

9. อนุมัติกำรจัดหำและลงทุนในสินทรัพย์ถำวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวน 20 ล้ำนบำท 

10.  อนุมัติกำรปรับสภำพ ท ำลำย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถำวร และ/หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ช ำรุด  

สูญหำย ถูกท ำลำย เสื่อมสภำพหรือล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้ำนบำทต่อปี 

11. อนุมัติกำรปรับสภำพรำคำ กำรท ำลำย ซึ่งวัตถดุิบ และ/หรือ สินค้ำคงเหลือที่เสื่อมสภำพหรือล้ำสมัย ซึ่งจะ

ท ำให้มมีูลค่ำทำงบัญชีลดลงได้ตำมมูลคำ่ที่เกิดขึ้นจรงิ 

12.  อนุมัติกำรประนีประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี และ/หรือ 

กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริษัทฯ ส ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทำงกำรค้ำของบริษัท ที่มีทุน

ทรัพย์ไม่เกินจ ำนวน 2 ล้ำนบำทต่อครั้ง และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทำงกำรค้ำที่มทีุนทรัพย์ไม่เกนิจ ำนวน 20 ล้ำนบำทต่อครั้ง 

13.  อนุมัติส่งพนักงำนไปดูงำนหรือไปศึกษำงำนยังต่ำงประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้ำนบำทต่อครั้ง 

14.  อนุมัติกำรเข้ำท ำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวน 20 ล้ำนบำท 

15.  มอบอ ำนำจให้แก่พนักงำนระดับบริหำรของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท ำกำรแทนได้ 

16.  มีอ ำนำจเชิญผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 

17.  ออกระเบียบปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่เห็นสมควร 

18.  บรรดำอ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรได้มำหรือ

จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

หน้าที่และความรับผิดชอบอองคณะกรรมการบริหาร 

1. เสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. รับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท  

3. รับผิดชอบในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นนวัตกรรมอย่ำง

ต่อเนื่อง 

4.  รับผิดชอบให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

5. ดูแลให้มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีท ำกำรตรวจสอบ และ/หรือ สอบทำนก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ตำมล ำดับ 

6. พิจำรณำเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป 
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7. กรรมกำรบริหำรอำจแบ่งงำนกันรับผิดชอบได้โดยต้องรำยงำนควำมเป็นไปของกิจกำรท่ีตนดูแลต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรให้ทรำบ 

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

9. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชมุจ ำนวน 12 ครั้ง โดยก ำหนดตำรำงวันเวลำกำรประชมุไว้เป็นกำร
ล่วงหน้ำตลอดป ี

 

8.  ประธานกรรมการบริษัท 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอองประธานกรรมการบริษัท 
1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
2. เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนกรรมกำรบริษัท  

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด 
3. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน 
4. เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ว่ำด้วยกำรประชุม 

ด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดับระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียน
ล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

5. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

9.  กรรมการผู้จัดการ 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นำยสุพจน์ ภควรวุฒิ 

เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอองกรรมการผู้จัดการ 

1. มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. มีอ ำนำจในกำรส่ังกำร ด ำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นและสมควร เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อ1 ส ำเร็จลุล่วงไป 
และหำกเป็นเรื่องส ำคัญให้รำยงำน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร รับทรำบ 

3. มีอ ำนำจออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก ำหนด ค ำส่ังและมติใดๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร 

4. มอบอ ำนำจ และ/หรือ มอบหมำย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ 
5. สร้ำงเสริมและพัฒนำให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ศี ลธรรมและ

วัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
6. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
 



 

58 
 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

7. กำรใช้อ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท ำได้ หำกกรรมกำรผู้จัดกำรอำจมีส่วนได้เสีย หรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำร ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
เรื่องต่ำงๆ ภำยในบริษัท ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท ดังนี ้

1. คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
2. คณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร 
3. คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
4. คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน 
5. คณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กร 
6. คณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม 
7. คณะกรรมกำรมำตรฐำนแรงงำนไทยและป้องกันยำเสพติด 
8. คณะด ำเนินงำนโครงกำรประกวดนวัตกรรม 
9. คณะท ำงำนต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
10. คณะท ำงำนระบบจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO14001 
11. คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม 
12. คณะกรรมกำร QMR ระบบ ISO9001 
13. ทีมตรวจติดตำมระบบคุณภำพ ISO9001 

9.3  การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับเลือกตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ไม่ใช่ลักษณะกำร

ร่วมทุน จึงไม่ต้องจัดสรรกรรมกำรตำมผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม 

1. วิธีการสรรหาคัดนลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งนป็นกรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำร 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของกรรมกำร ต้องมีควำมหลำกหลำย (Board Diversity) ทั้งทำงด้ำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ทักษะ

วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ อำยุ เชื้อชำติ เป็นต้น 

2. มีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส 

3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท 

4. กรณีเสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง จะพิจำรณำเพิ่มเติมในเรื่องผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ

กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยในช่วงที่ผ่ำนมำ 

5. กรณีสรรหำกรรมกำรอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

กระบวนกำรในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร 



 

59 
 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 
 

 
 

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ 
1.  คณะกรรมกำรสรรหำมีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท โดยน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเลือกตั้ง
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นกำรออกตำมวำระและยังคงเหลือวำระไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ำกว่ำสำมในส่ี
ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ำมำเป็นกรรมกำรบริษัทดังกล่ำว จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
เท่ำกับวำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทที่ตนแทน 

2.  คณะกรรมกำรสรรหำจะวิเครำะห์ทักษะ ประสบกำรณ์  ควำมรู้ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของ
คณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจำกนี้ในกำรสรรหำคัดเลือกกรรมกำรรำยใหม่ คณะกรรมกำรสรรหำได้พิจำรณำเพิ่มเติมในเรื่องควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรและมีควำมจ ำเป็นต่อองค์ประกอบของ
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรท่ียังขำดอยู่ 

3.   คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิำรณำบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเพิม่เติมจำกกำรเสนอชื่อ
กรรมกำรโดยผู้ถือหุ้นรำยย่อย และกรรมกำรอำชีพในท ำเนยีบสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำจะพิจำรณำจำก

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

นอกเหนือจำกเกณฑ์พื้นฐำนดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น 
คุณสมบัติอองกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิ สระ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มี  
อ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรอิสระ ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส ำคัญ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์  รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร  หรือกำรให้  หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้วยกำรรับ หรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล 
ให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัท  
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกวำ่ ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมวธิีกำรค ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรท่ีเกีย่วโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยง 
กันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์ 
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
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ย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

ทั้งนี้หำกคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ได้มีประกำศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ
ของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ได้มีกำรประกำศเปล่ียนแปลงไปทุกประกำร 

ในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ กรรมกำรอิสระของบริษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำง
วิชำชีพ หรือบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ ไม่มีหรือเคยมี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำง
วิชำชีพในมูลค่ำเกินกว่ำหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำร
อนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ 

 

2. สิทธิอองผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ 

การนสนอรายชื่อกรรมการอองผู้ถือหุ้นรายย่อย 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

เป็นกำรล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก 

เว็บไซต์ของบริษัท ภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์  ข่ำวนักลงทุนสัมพันธ์” 

วิธีการลงคะแนนนสียงในการนลือกตั้งกรรมการ 

ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน

กรรมกำรท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 
 

3. วิธีการสรรหาคัดนลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งนป็นผู้บริหารสูงสุด 

การสรรหาผู้บริหาร 
 

  บริษัทฯ สรรหำบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหำร จำกกำรคัดเลือกผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้ำมำร่วมงำน และได้พัฒนำสร้ำงควำมพร้อมให้ทุกคนมีโอกำสที่จะมำเป็นผู้บริหำรในอนำคตได้ โดยผ่ำนขั้นตอนกำร
ประเมินศักยภำพของพนักงำน   ซึ่งพนักงำนที่ได้รับกำรประเมินว่ำมีศักยภำพในกำรท ำงำนดี   จะได้รับมอบหมำยงำนที่
ท้ำทำยและมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสูงขึ้น  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำทุกระดับเพื่อทดแทนใน
กรณีที่มีต ำแหน่งว่ำงลง 
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การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
 

ส ำหรับกำรสรรหำคัดเลือกผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกจำกผู้บริหำร

ปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีคุณสมบัตทิี่เหมำะสม เข้ำใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่ำงดี และสำมำรถ

บริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม

กฎหมำยแล้ว จึงน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 
 

9.4  การก ากับดูแลการด านนินงานอองบริษัทย่อย 
กรรมกำรบริษัทที่ได้รับมอบหมำยจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิ

ออกเสียงแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย ซึ่งจ ำนวนบุคคลท่ีบริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเป็นไปตำม

สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ท่ี

ดีที่ สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ยกเว้นในเรื่องที่ เป็นนโยบำยส ำคัญที่มีผลต่อกำรด ำเนิน  

ธุรกิจ บริษัทฯ ก ำหนดให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ดงักล่ำว ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะไปลงมติออก 

เสียงลงคะแนน 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้บริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ โดยมีส ำนักงำนตรวจสอบ

ภำยในของบริษัท เป็นผู้ติดตำมดูแลระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวของบริษัทย่อยเป็นประจ ำทุกปี 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจำกบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีกำรปฏิบัติและเปิดเผย

ข้อมูลท่ีส ำคัญ ตำมหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัท ปฏิบัติ เช่น กำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน กำร

ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน หรือกำรท ำรำยกำรส ำคัญอื่นๆ รวมถึง

ต้องก ำกับดูแลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำ

จัดท ำงบกำรเงินรวมได้ทันก ำหนด  

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อย นอกจำกนี้บริษัทฯ ไม่มี

ข้อตกลงระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น ในกำรแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจำกผลตอบแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นปกติใน

บริษัทย่อย  

ปี 2561 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง รำยชื่อกรรมกำรของแต่ละบริษัท มีดังนี้  
1. บริษัท นอส. แอพพานรล จ ากัด  

   ต ำแหน่ง
1 นายสพุจน์ ภควรวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นางสาวศริิลกัษณ์ ธนสารศลิป์ กรรมการผู้จัดการ
3 นางสาวดษุฎี สนุทรธ ารง กรรมการ
4 นายวรเดช ปงึศริิเจริญ กรรมการ
5 นายชยารพ มหามนตรี กรรมการ

                  ช่ือ – นำมสกุล
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2. บริษัท นซนลนบรท นว็ลธ จ ากัด 

   ต ำแหน่ง
1 นายอ านวย บ ารุงวงศท์อง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2 นางสาวมารินทร์ ลลีานวุัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการ
3 นายชัยรัตน์ วัฒนโชตวิัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการ
4 นางสาวดษุฎี สนุทรธ ารง กรรมการ
5 นายสชุาติ ลายลกัษณ์ศริิ กรรมการ
6 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการ

                  ช่ือ – นำมสกุล

 

 

9.5  การดูแลนรื่องการใช้อ้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันและดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท โดยก ำหนดไวใ้นจริยธรรมใน

กำรด ำเนินธุรกจิ ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนซึ่งอยูใ่นหน่วยงำนท่ีรับทรำบข้อมูลภำยใน กระท ำกำร
เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตนจำกข้อมูลภำยในท่ีตนล่วงรู้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ข้อมูลท่ียงัไม่ได้เปดิเผยสู่สำธำรณะ หำกไม่
ปฏิบัติตำมถอืเป็นควำมผิดทำงวนิัยตำมข้อบังคับกำรท ำงำนของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี ้

1. บริษัทฯ มีมำตรกำรดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท โดยห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำนซึ่งอยู่ในหน่วยงำนท่ีรับทรำบข้อมูลภำยใน กระท ำกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตนจำกข้อมูลภำยในที่ตนล่วงรู้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ หำกไม่ปฏิบัติตำมถือเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมข้อบังคับกำร
ท ำงำนของบริษัท ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน บริษัทฯ ได้มีจดหมำยเวียนแจ้งให้
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยในห้ำมท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้ง
บทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว 

ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ไม่มีกำรกระท ำผิดในเรื่องกำรใช้ข้อมูล
ภำยในแต่อย่ำงใด 

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรรับทรำบว่ำมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์บริษัทของตน
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และใน
กรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นบริษัทฯ ให้รำยงำนภำยใน 3 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันที่มีกำรเปล่ียนแปลงต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มี
หน้ำที่แจ้งกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อประธำนกรรมกำรบริษัท ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันท ำกำรก่อนกำรซื้อขำย 
และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีวำระกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำรรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทุก
ไตรมำส 

ในปี 2561 กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรไม่ได้มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท แต่อย่ำงไร 
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3. เพื่อดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ต้อง
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด 

ในปี 2561 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้แก่

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรำยละเอียดดังนี้  
 หน่วย : บำท 

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 2561 2560

บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากัด (มหาชน) 996,500            949,000            

บริษัทย่อย (จ านวน 2 แหง่) 384,000            369,000            

รวม 1,380,500         1,318,000         
 

 

2. ค่าบริการอื่น 
บริษัทฯ จ่ำยค่ำบริกำรอื่น เป็นค่ำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 หน่วย : บำท 

ค่ำบริกำรอ่ืน 2561 2560

บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากัด (มหาชน) 60,000              60,000              

บริษัทย่อย (จ านวน 2 แหง่) -                      -                      

รวม 60,000              60,000              
 

 
 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในนรื่องอื่น ๆ 

บริษัทฯ ได้ประกำศใช้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรทบทวนเป็น
ประจ ำทุกปี เพื่อให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ และได้มีกำรอนุมัติหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) เมื่อ
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2557 เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง “หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” 
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย คือ 

 

1. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
2. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 5 หมวด 
3. จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
4. จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน 
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กำรปรับปรุงดังกล่ำว เป็นกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของบริษัท เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ซึ่งได้รวมถึงแนวทำงปฏิบัติที่ดีของกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร และพนักงำน ในกำรท ำหน้ำที่ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้จัดท ำ
คู่มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีแจกให้กับกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ ของ
บริษัท  
 

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกนป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิอองผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและเคำรพในสิทธิ์แห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้น จึงก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ครอบคลุมถึงกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยท ำหน้ำที่ดูแล

ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่ำเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ ท้ังที่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้ 

1.1 สิทธิอั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในก ำไรในรูปของเงินปันผลตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุ้น สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำรที่เพียงพอ ทันเวลำ และสม่ ำเสมอ สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคลและก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร สิทธิในกำรถอดถอนกรรมกำร สิทธิในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี  สิทธิในกำร
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

1.2 สิทธิในการรับทราบอ้อมูลอ่าวสารที่ส าคัญ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทฯ 
ได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทำงที่จะได้รับข่ำวสำรของบริษทั ได้มำกขึ้น เช่น ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยว
โยงกัน กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเงินทุน กำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจควบคุมและกำรซื้อขำยสินทรัพย์ที่ส ำคัญของบริษัท  
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

1.3 สิทธิในการนอ้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปีภำยใน 4 
เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำยที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับกำรอนุมัติ 
จำกผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุม ท่ีไม่เป็น
อุปสรรคในกำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เข้ำร่วม
ประชุม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีกำรเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  
 

ในกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจ ำปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตำมล ำดับเวลำดังนี้ 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 - 30 ธันวำคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำร เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้
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แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ในช่วงเวลำดังกล่ำวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด 

2. แจ้งมติก ำหนดกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมถึง 64 วัน คือ ในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้ 

3. เผยแพร่เอกสำรเชิญประชุมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษก่อนวันประชุม 35 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลำ
ศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำมำกยิ่งขึ้น 

4. จัดส่งเอกสำรเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน ซึ่งเกินกว่ำมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ 
5. ประกำศค ำบอกกล่ำวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลำก่อนวันประชุม 13 วัน 

คือ ในวันท่ี 9 -11 เมษำยน 2561 
6. ได้ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำ 7 วันท ำกำรก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำน

เว็บไซต์บริษัท และเอกสำรเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
7. เอกสำรที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอก

กล่ำวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรำยละเอียดวำระกำรประชุมที่มี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
ในทุกวำระ พร้อมกับเอกสำรประกอบกำรประชุม เพื่ อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจลงคะแนนในวำระต่ำงๆ รำยงำน
ประจ ำปี ประวัติของบุคคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ นิยำมกรรมกำรอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่
บริษัทฯเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของ
บริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เอกสำร
และหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงก่อนเข้ำร่วม
ประชุมและระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม ขั้นตอนกำรเข้ำร่วม
ประชุม แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนด
ทิศทำงกำรลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และขั้นตอนกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
1. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรจัดประชุมที่สะดวกและเหมำะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำร่วมประชุม โดยในป ี

 2561 บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคำรที่  24 เมษำยน 2561 เวลำ 11.00 นำฬิกำ ณ โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุน้รวมถึงนักลงทุนสถำบันสำมำรถเดินทำงเข้ำ
ร่วมประชุมได้อย่ำงสะดวก  
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2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 2 ชั่วโมง และสำมำรถ
ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ 8.00 นำฬิกำ และได้จัดให้มี
บุคลากรอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริกำรแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ผู้อื่น หรือกรรมกำรอิสระมำประชุมแทน อีกทั้งมีกำรแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนนสียงส ำหรับผู้ถือหุ้นทุกรำยเพื่อ
ใช้ในกำรลงคะแนน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้ำที่ที่จะต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง
หำกไม่ติดภำรกิจส ำคัญหรือเจ็บป่วย  

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 กรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 8 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดที่มี 8 คน โดย
ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประธำนกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุม 
นอกจำกนี้ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน กรรมกำรบริหำร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้ำร่วม
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

4. ก่อนเริ่มกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งจ ำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม รวมถึงอธิบำยวิธีกำร
ลงคะแนน และวิธีกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวำระตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีผู้ถือ
หุ้นรำยใดเข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกที่ได้เริ่มกำรประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่
เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีกำรพิจำรณำและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระน้ันๆ  

5. เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทน
จำกส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง และ
น ำระบบ Barcode มำใช้ในกำรสรุปผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ พร้อมทั้งแสดงผลกำรลงมติดังกล่ำวบนหน้ำจอใน
ห้องประชุมทันท ี

6. ในกำรประชุม ประธำนที่ประชุมด ำเนินกำรประชุมเรียงตำมล ำดับวำระที่ก ำหนดในหนังสือบอกกล่ำวนัด
ประชุม โดยไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส ำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งได้
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่ำงเต็มที่ในทุกวำระ 
ระหว่ำงกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นป ี2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวำระกำรประชุม และไม่มีข้อซักถำม  

 

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ ได้แก่ 
(1) กำรจ่ำยเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดสรรก ำไร อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำย ในอัตรำ

หุ้นละ 0.70 บำท ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และมีกำรเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงปี
ปัจจุบันกับปีท่ีผ่ำนมำ พร้อมทั้งระบุวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น  

(2) กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน โดยมีข้อมูล
เบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมกำร พร้อมทั้งระบุกำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น และระบุไว้อย่ำงชัดเจน 
หำกเป็นบริษัทที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท กำรถือหุ้นในบริษัท 
จ ำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่) ประเภท
กรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำ 

(3) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท : บริษัทฯ ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไป

ตำมนโยบำยและเงื่อนไขของค่ำตอบแทนกรรมกำร ที่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกล่ันกรองโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ
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ค่ำตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่ำตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี และเปิดเผย

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรำยงำนประจ ำปี  

(4) กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบ

บัญชี ส ำนักงำนสอบบัญชี ควำมเป็นอิสระ ควำมสัมพันธ์กับบริษัท จ ำนวนปีที่ท ำหน้ำที่ เหตุผลในกำรเปล่ียนผู้สอบบัญชี 

(ถ้ำมี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่ำงปีปัจจุบันกับปีที่ผ่ำนมำ โดยได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่ำบริกำรอื่นที่มีกำรรับบริกำรจำกส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ท้ังของ

บริษทั และบริษัทย่อย 

สรุปผลการลงคะแนนนสียงอองผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 

รำย หุ้น % รำย หุ้น % รำย หุ้น %

1 79 78 108,800,790 99.9999          -   - - 1 100 0.0001
3 79 78 108,800,790 99.9999          -   - - 1 100 0.0001
4 79 78 108,800,790 99.9999          -   - - 1 100 0.0001

5.1 79 78 108,800,790 99.9999          -   - - 1 100 0.0001
5.2 79 78 108,800,790 99.9999          -   - - 1 100 0.0001
6 80 79 108,803,790 99.9999          -   - - 1 100 0.0001
7 80 79 108,803,790 99.9999          -   - - 1 100 0.0001
8 80 79 108,803,790 99.9999          -   - - 1 100 0.0001

วำระ
   จ ำนวน   
ผู้เข้ำประชุม

(รำย)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทั้งภำษำไทย

และภำษำอังกฤษ รวมทั้งแจ้งรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรำกำรจ่ำยที่เท่ำเทียมกัน ตำมสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ทุกรำยผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันท ำกำรถัดไป  

2. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่มีสำระส ำคัญครบถ้วน  มีกำรสรุปผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรำยที่ส ำคัญและค ำชี้แจงไว้โดยสรุป 
และได้น ำส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น และน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อเป็น
ช่องทำงให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบและสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้ถึงกำรประชุมในครำวถัดไป 

3. จัดให้มีกำรบันทึกวิดีทัศน์กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภำยนอกที่สนใจ
บนเว็บไซต์ของบริษัท  

ผลจำกกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตำมกฎหมำย 
และข้อบังคับของบริษัท อ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุม ท ำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดบั “ดมีาก” จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 
 



 

69 
 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างนท่านทียมกัน 
 

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
(1) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ และเสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีควำม

เหมำะสม เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 โดย
เสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่  1 - 30 ธันวำคม 2560 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท 
www.thanulux.com พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดโอกำส 
ให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรและไม่มีกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 

(2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มี
สิทธิพิเศษเหนือกว่ำ และไม่มีกำรจ ำกัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรำยใดรำยหนึ่ง 

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสำรเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภำษำอังกฤษ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสำรเชิญประชุมดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเวลำเดียวกันกับฉบับ
ภำษำไทย 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท หรือ
บุคคลอื่นเข้ำประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษำสิทธิของตน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรำยละเอียดเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ใน
กำรมอบฉันทะไว้อย่ำงชัดเจน โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนด
ทิศทำงกำรลงคะแนนในแต่ละเรื่องได้  

จ ำนวนและลักษณะกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 วันท่ี 24 เมษำยน 2561 

รำย จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

706 120,000,000 100.00

80 108,803,890 90.67

39 23,571,160 19.64

41 85,232,730 71.03

มอบฉันทะใหก้รรมการตรวจสอบ 8 1,189,680 0.99

มอบฉันทะใหบ้คุคลทั่วไป 33 84,043,050 70.04

ผู้ถอืหุ้นตำมทะเบียนรวม

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

มาด้วยตนเอง

มอบฉันทะ

 

(5) ในกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระ ได้กระท ำโดยเปิดเผย โดยมีกำรเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวำระ และ
จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวำระเลือกตั้งกรรมกำร ซึ่งจะเก็บบัตร
ลงคะแนนที่ลงนำมรับรองจำกผู้ถือหุ้นทุกรำยที่เข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในกำรนับคะแนนเสียงแต่
ละวำระและแสดงผลบนหน้ำจอในห้องประชุมทันท ีเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(6) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำรประชุมครั้งที่ 44 ประจ ำปี 2561 คุณประภำศรี 
จิตพัฒน์ไพบูลย์ ผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมเรื่องเกี่ยวกับกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำร 
ซึ่งคุณวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ได้เรียนชี้แจงข้อซักถำมจนเป็นท่ีเข้ำใจ 
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2.2 การป้องกันการใช้อ้อมูลภายใน คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรดูแลกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ และกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร และผู้บริหำร ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน 
ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนท่ีรับทรำบข้อมูลภำยใน ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน
แก่สำธำรณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรออกจดหมำยเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบทุกไตรมำส พร้อมแจ้งบทลงโทษหำกมี
กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว ในปี 2561 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำง
เคร่งครัด ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วงเวลำที่ห้ำมมีกำรซื้อขำย 

นอกจำกนี้ บริษัท มีมำตรกำรดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร โดยก ำหนดให้ต้องรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำร
ของบริษัท ในปี 2561 กรรมกำรบรษิัท และผู้บริหำร ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด 

2.3 การดูแลการซื้ออายหลักทรัพย์อองบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรดูแลกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ และกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร และผู้บริหำร ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน 
ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนท่ีรับทรำบข้อมูลภำยใน ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่
สำธำรณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรออกจดหมำยเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบทุกไตรมำส  พร้อมแจ้งบทลงโทษหำกมีกำร 
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว โดยในปี 2560 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด 
ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วงเวลำที่ห้ำมมีกำรซื้อขำย  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีมำตรกำรดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร โดยก ำหนดให้ต้องรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำร
ของบริษัท โดยในปี 2561 กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรท่ีก ำหนด 

2.4 การด านนินการกับความอัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ด้วยควำมรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท เป็นที่ตั้ง กำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำที่เป็น
ธรรม เสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก จัดวำงระบบกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส โดยก ำหนดเป็นนโยบำยใน
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และในจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัทฯ ควบคุมดูแลกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยว
โยงกัน ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำด เป็นไปตำมธุรกิจกำรค้ำปกติ และปฏิบัติตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ในกำรท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำร
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดย
กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ จำกนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ โดยเปิดเผยชื่อและควำมสัมพันธ์ของบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ มูลค่ำของรำยกำร และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรอนุมัติหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปใน
กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ กับ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องเป็นประจ ำทุกปี ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทหลังจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรำยกำรดังกล่ำวเพื่อรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำร
บริษัททรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
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2.5 การดูแลนร่ืองการซื้ออายสินทรัพย์ บริษัทฯ ดูแลกำรซื้อขำยสินทรัพย์ให้เป็นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว กรรมกำรผู้มีส่วน
ได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทอองผู้มีส่วนได้นสีย 
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักและเคำรพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำย

หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจน

ค ำนึงถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำง

ปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ ได้จัดท ำ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ส ำหรับกำรด ำเนินงำนภำยในบริษัทฯ เพื่อให้

มั่นใจได้ว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับกำรคุ้มครองและกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน 

3.1   ผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ เคำรพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย ตำมที่ก ำหนดไว้โดยกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ โดยบริษัทฯ 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำ รวมถึงให้
ผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท นอกจำกนี้บริษัทฯ มีกลไกท ำให้ผู้ถือหุ้นมีควำม
เชื่อมั่นว่ำจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน มีมำตรกำรป้องกันกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
และป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 
โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบกำรเงินแก่สำธำรณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยำบรรณพนักงำน 

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรำยเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวำระ มี
สิทธิที่จะได้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญ เช่น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส กำรเปิดเผยเรื่องกำร
ลงทุน รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2560 และก ำไรสะสมในอัตรำ 0.70 บำท
ต่อหุ้น คิดเป็นอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 54.02 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในวันที่ 22 พฤษภำคม 
2561 ซึ่งเป็นอัตรำที่สูงกว่ำนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่ก ำหนดไว้ คือ อัตรำหุ้นละ 0.20 บำท นับเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งในระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้จริง  

3.2   พนักงาน  
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุด และเป็นหัวใจส ำคัญที่จะน ำพำองค์กรไปสู่

ควำมส ำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงำนตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนำควำมรู้ของพนักงำนอย่ำงทั่วถึง เปิดโอกำสให้พนักงำน
แสดงควำมสำมำรถตำมศักยภำพของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและ
กำรด ำเนินงำนของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำมั่นคงในอำชีพ โดยบริษัทฯ  ได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนด้วย
ควำมเป็นธรรม เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคน 

 
 

http://www.thanulux.com/
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ดูแล รักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อชีวิต สุขภำพ 
และทรัพย์สินของพนักงำน โดยจัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภัย
ภำยในอำคำร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยและรถดับเพลิง อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ 
กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตำมระบบ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่พนักงำน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงำนมี
คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น 

 ร่วมกับเครือสหพัฒน์ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงำน 
 จัดให้มีห้องพยำบำล โดยมีแพทย์ประจ ำสัปดำห์ละ 2 วัน และพยำบำลประจ ำทุกวัน 
 กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
 ชุดฟอร์มพนักงำน 
 สวัสดิกำรซื้อสินค้ำรำคำพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องกำรครองชีพของพนักงำน 
 ร่วมกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ในโครงกำรเงินกู้อัตรำดอกเบี้ยต่ ำเพื่อท่ีอยู่อำศัย 
 หอพักส ำหรับพนักงำนท่ีไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด 
 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพเพื่อกำรออมเงินในอนำคต 
 เงินชดเชยเมื่อเกษียณอำยุกำรท ำงำน 
 เงินช่วยเหลือกรณีบิดำ มำรดำ คู่สมรส พนักงำน เสียชีวิต 
 เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชำติอื่น เช่น อุทกภัย วำตภัย 
 เงินรำงวัลส ำหรับพนักงำนท่ีท ำงำนครบ 10 , 20 , 30, 40 ปี 
นอกจำกนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน

ด้ำนสวัสดิกำร และเป็นส่ือกลำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนได้อย่ำงทั่วถึง  และเป็น
ช่องทำงในกำรส่ือสำร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่ำงๆ ในกำรท ำงำนผ่ำนคณะกรรมกำรสวัสดิกำรอีกด้วย 

3.3   ลกูค้า  
 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้ำ ค ำร้องเรียนของลูกค้ำ

ได้รับกำรเอำใจใส่และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว พัฒนำสินค้ำและ
บริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยระบบ
บริหำรคุณภำพ ISO 9001 ด้ำนกำรออกแบบและผลิตเส้ือผ้ำและเครื่องหนัง รวมถึงรักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ 
จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำในปี 2561 เรื่องคุณภำพ กำรบริกำร และกำรส่งมอบสินค้ำ บริษัทฯ ได้รับคะแนน
ควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 85% 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์ เป็นส่ือกลำงรับฟังควำมคิดเห็น ค ำติ -ชม และข้อเสนอแนะของลูกค้ำ 
สำมำรถติดต่อได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80 

3.4   คู่แอ่ง  
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดยสุจริต ภำยใต้กรอบของกฎหมำยอย่ำง

เคร่งครัด จึงได้ก ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยในกรอบกติกำของกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม ซึ่งตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพำทใดๆ กับคู่แข่ง 
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3.5   คู่ค้า  
 บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม เสมอภำค และรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ

กำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมทั้งสองฝ่ำย ดังนี้ 
 มีระบบกำรคัดเลือกคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำ คู่ค้ำดังกล่ำวมีกำรด ำเนินธุรกิจ

ตำมกฎหมำย ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 รักษำควำมลับ ข้อมูลทำงกำรค้ำของคู่ค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
 ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำและให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รีบเจรจำกับคู่ค้ำทันที ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติ

ตำข้อตกลงได้ 
 มีหลักเกณฑ์กำรประเมิน คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคู่ค้ำ ตำมมำตรฐำนสำกล 

ISO 9001 
 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี แลกเปล่ียนควำมรู้ และร่วมมือพัฒนำผลิตภัณฑ์กับคู่ค้ำ เพื่อควำมเจริญเติบโต

ร่วมกัน  
 ไม่เรียก รับ ยินยอมที่จะรับ หรือเสนอให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทำง

กำรค้ำ 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดท ำระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อเป็นคู่มือให้กำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำมี

ประสิทธิภำพ เหมำะสม และเป็นธรรมตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
ในปี 2561 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำที่มีต่อคู่ค้ำ 

3.6  นจ้าหนี้  
บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีวินัย เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหน้ี โดยปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีดังนี้ 
  ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม  
  มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อก ำหนดของสัญญำอย่ำงเคร่งครัด 
  มีกำรเปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ตรงเวลำ  
ในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ จ่ำยเงินให้กับเจ้ำหน้ีกำรค้ำตรงตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงิน ท่ีได้ตกลงไว้ล่วงหน้ำ 

โดยไม่มีกำรผิดนัดช ำระแต่อย่ำงใด 

3.7   ชุมชนและสังคม  

  บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบให้
เกิดขึ้นกับพนักงำนบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำชุมชน และกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของ
ชุมชน พร้อมทั้งสร้ำงทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมท ำงำนอำสำสมัคร  และกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

   ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรขยำยผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยกำรสำนเสวนำกับ
ชุมชนรอบบริษัท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ชุมชนร้องขอ และจำกกำรเปิดช่องทำงกำรร้องเรียนให้กับคนในชุมชน 
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงที่บริษทัอำจสร้ำงผลกระทบให้กับชุมชนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับค ำร้องเรียนใดๆ จำกชุมชน ผลกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำว ท ำให้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม 
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ต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม โดยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว 

3.8   สิ่งแวดล้อม  
  คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยก ำหนดให้เป็นนโยบำยหนึ่งในพันธ

กิจของบริษัท และได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจ
โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ควำมใส่ใจตั้งแต่กระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้  

 ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และสร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนทุกระดับ ก่อเกิดควำมร่วมมือและ
รับผิดชอบในกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

 ส่งเสริมให้ควำมรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงำนทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีมำตรกำร

บ ำบัด ทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยึน 
 ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสะอำดเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

การส่งนสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

  บริษัทฯ เห็นควำมส ำคัญกับกำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัย
ควำมร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้ำงค่ำนิยมให้พนักงำนตระหนักว่ำ กำรพัฒนำสังคมให้เจริญก้ำวหน้ำได้ 
จ ำเป็นต้องพัฒนำให้สมดุลทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ คุณภำพชีวิต รวมทั้งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมด้วย 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน ส่งผลให้สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนลงจำก
ปีก่อน พร้อมทั้งมีกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนทุกระดับ เกิดควำมร่วมมือและควำม
รับผิดชอบในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงำนได้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ น ำเศษวัสดุมำใช้ใน
กำรท ำชิ้นงำนให้มีมลูค่ำ นอกจำกนี้ยังมีฝึกอบรมเรื่องกำรใชพ้ลังงำนในเครื่องจักรอยำ่งคุ้มคำ่แกพ่นักงำนในสำยผลิต และ
กิจกรรมอื่นๆ อีกมำกมำย เช่น กำรติดป้ำยรณรงค์ให้ประหยัดน้ ำ -ไฟตำมที่ต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในนร่ืองสิ่งแวดล้อม  
  คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มี

กำรเผยแพร่ควำมรู้ส่ิงแวดล้อมล้อมแก่พนักงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต กระดำนประชำสัมพันธ์ และเสียงตำมสำย 
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

  ในปี 2561 พนักงำนได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรด้ำนส่ิงแวดล้อมในหัวข้อที่ส ำคัญ เช่น หลักสูตร ISO14001 : 
2015 (มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม)และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous (โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมให้มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน) เป็นต้น 
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3.9   การสนับสนุนกิจกรรมที่นกี่ยวอ้องกับการพัฒนาชุมชน  
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

อย่ำงสม่ ำเสมอ รำยละเอียดกิจกรรมปรำกฏในแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน         ด้ำนสังคม  
3.10 ภาครัฐ  

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลอย่ำง
เคร่งครัด โดยให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้องตำมกำรร้องขอของภำครัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ำยภำษีถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลำ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำษีสรรพำกร และภำษีศุลกำกร 

3.11 ชอ่งทางการรายงานหรือร้องนรียนอองผู้มีสว่นได้นสีย  
คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรให้มีช่องทำงและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถรำยงำน  หรือ

ร้องเรียนในเรื่องที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรม โดยสำมำรถติดต่อ นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขำนุกำรบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์  โทรศัพท์ 0 -2295-0911 ต่อ 
250  โทรสำร 0-2294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดต่อ นำยวรเดช ปึงศิริเจริญ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
ส ำนักตรวจสอบภำยใน โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 168 โทรสำร 0-2294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com 

ซึ่งจะเป็นผู้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผลกำรสอบสวนจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ท้ังนี้ ข้อมูล
ของผู้แจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนดังกล่ำวจะถูกรักษำไว้เป็นควำมลับ  

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ เลย 

รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงไว้ใน รำยงำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝำ่ยขำ้งต้น บริษัทฯได้ก ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏบิัตติ่างๆ ดังนี้ 

นโยบายและแนวปฏิบัตินกี่ยวกับการไม่นกี่ยวอ้องกับการละนมิดสิทธิมนุษยชน  
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญกับสิทธิพื้นฐำนของมนุษยชน ด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย

และหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ ทั้งกำรแบ่งแยกเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ สิทธิทำงกำรเมือง กำรคุกคำมทำงเพศ 
กำรใช้แรงงำนเด็กดว้ยกำรไม่รับบุคคลอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี เข้ำเป็นพนักงำนของบริษัท กำรให้สิทธิพนักงำนในกำรโต้แย้งเพื่อ
พิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ควำมผิด หรือทุจริตต่อหน้ำที่กำรงำน ไม่มีกำรเลิกจ้ำงอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรปฏิบัติต่อพนักงำน
ภำยใต้กฎหมำยแรงงำนซึ่งครอบคลุมกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงำน เพื่อที่จะได้น ำไปเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะไม่
ด ำเนินธุรกิจ หรือไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยมี
ประวัติหรือคดีขึ้นศำลเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน (รำยละเอียดกำรปฏิบัติตำมนโยบำยอยู่ใน “รำยงำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อ” กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม”) 

นโยบายและแนวปฏิบัตินกี่ยวกับการไม่ละนมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิอสิทธิ์  
 บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 

รวมทั้งเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น ไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ด้วยกำรลอกเลียนแบบ 
หรือน ำทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่นมำใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญำต มีกำรกระตุ้นให้พนักงำนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อ 
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เพิ่มคุณค่ำให้กับสินค้ำ พัฒนำผลงำนและระบบงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยจัดกำรประกวดนวัตกรรมภำยในบริษัท
อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 จวบจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 12  

บริษัทฯ มีนโยบำยไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่น ำเครื่องหมำยกำรค้ำมำใช้ประโยชน์ในกำรผลิต 
และจ ำหน่ำยก่อนได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของเคื่องหมำยกำรค้ำนั้นๆ ในกรณีที่ บริษัทฯ ได้รับสัญญำอนุญำตให้ใช้
เครื่องหมำยกำรค้ำใดๆ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตำมข้อตกลงต่ำงๆ ในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด  

บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงำนในองค์กรร่วมต่อต้ำนงดกำรใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ 
ใน ปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรณีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือกำรละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมำยกำรค้ำ 
นโยบายและแนวปฎิบัตินกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวนตอร์ 
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
 พนักงำนจะต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตำมที่บริษัทอนุญำตให้ใช้งำนได้เท่ำนั้น เพื่อป้องกันกำร

ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ  
 กำรน ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอก ที่ได้รับมำหรือที่ จะน ำมำใช้ภำยในบริษัท 

จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น  
 พนักงำนจะต้องไม่น ำเข้ำ หรือมีส่วนร่วม หรือรับรู้ หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ท่ีขัดต่อกฎหมำยอันเป็นกำร

ละเมิดต่อผู้อ่ืน ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายและแนวปฏิบัตินกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามการจ่ายสินบนนพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ  

 จำกปรัชญำกำรท ำงำนของท่ำน ดร.เทียม โชควัฒนำ ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นกำรท ำงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่ำนิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงำน และผู้บริหำร ทุจริต ให้ หรือรับสินบน เพื่อให้
ได้มำซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งค่ำนิยมดังกล่ำว ได้บันทึกไว้ในจริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณพนักงำน 

บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน โดยก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำน ห้ำมกระท ำ หรือยอมรับ หรือสนับสนุนกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งครอบคลุมถึงทุก
ธุรกิจและทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 
แสดงในรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน” 

บริษัทฯ ได้รับ “กำรรับรองกำรเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต” เมื่อวันที่ 14 
ตุลำคม 2559 ซึ่งจะครบก ำหนด ต่ออำยุในไตรมำส 3 ปี 2562 นี้ 

หมวดที่ 4 การนปิดนผยอ้อมูลและความโปร่งใส 
   คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลำ ตำม

กฎหมำย และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำม
เหตุกำรณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลอื่นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรำบเท่ำที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสำรสนเทศผ่ำน
เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทำงกำรเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และช่องทำง
อื่นๆ ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมกัน  
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  บริษัทฯ ได้จัดส่งสำรสนเทศทั้งหลำยดังกล่ำว ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยในเวลำที่ก ำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสำธำรณชนทั่วไปได้รับทรำบ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล โดยน ำสำรสนเทศดังกล่ำวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ทั้งภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

  สำรสนเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 -1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
นอกจำกงบกำรเงินแล้ว ยังมีกำรเปิดเผยในเรื่องต่ำงๆ เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนี้ 

4.1 การก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปิดเผยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยดังกล่ำวโดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยหนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงได้ก ำหนด
ไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร ให้ค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ส ำหรับรำยละเอียดกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอยู่ในหัวข้อ “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม” 

4.3 นโยบายด้านการบริหารความนสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยถึงปัจจัยควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยระบุถึงลักษณะควำมเส่ียง สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงในกำรป้องกันหรือลดควำมเส่ียงลง 

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีกำรเปิดเผยรำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นเพื่อประชุมสำมัญประจ ำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) 

4.5 รายงานความรับผิดชอบอองคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการนงิน  คณะกรรมกำรบริษัท
ตระหนักถึงกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินให้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ซึ่งกำรเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 

คณะกรรมกำรบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำรำยงำนควำม 
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร 
เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 งบกำรเงินของบริษัท ได้รับ
กำรรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชี และน ำส่งงบกำรเงินต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบกำรเงิน แต่อย่ำงใด 

4.6 การท าหน้าที่อองคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครั้งของกำรประชุม จ ำนวนครั้งที่กรรมกำรบริษัทแต่ละคนเข้ำ 
ร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” และหัวข้อ “กำรก ำกับดูแลกิจกำร” เรื่อง
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 

4.7 การถือครองหลักทรัพย์อองกรรมการและผู้บริหาร มีกำรเปิดเผยกำรถือหุ้นและกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่ำงปีของกรรมกำร และผู้บริหำร ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำนประจ ำปี ตำมรำยละเอียด
ในหัวข้อ “กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร” ในส่วนรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ของ
กรรมกำรและผู้บริหำร ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท และ
ผู้บริหำร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย โดยรำยละเอียดดังกล่ำว
ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ในหัวข้อ“โครงสร้ำงกำรจัดกำร” เรื่องค่ำตอบแทนของกรรมกำร และ
ผู้บริหำร 

http://www.thanulux.com/
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4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้นสียอองกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร
บริษัท และผู้บริหำร ต้องรำยงำนให้บริษัทฯ รับทรำบทุกครั้งถึงกำรมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
โดยในปี 2561 กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ในกำรประชุม
คณะกรรมกำร กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในวำระส ำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกำรมี
ส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรดังกล่ำวในจดหมำยแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4.10  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลกำรพัฒนำและฝึกอบรมของกรรมกำรและ
ผู้บริหำรตำมรำยละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท” และหัวข้อ “กำร
ก ำกับดูแลกิจกำร” เรื่องกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร ข้อ 5.7) 

4.11  การท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยรำยละเอียด โดยระบุชื่อคู่สัญญำ ควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร เงื่อนไข
รำคำ และมูลค่ำรำยกำร ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และสรุปข้อมูลไว้ในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ “รำยกำรระหว่ำงกัน” 

4.12  การรายงานผลการด านนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรำยไตร
มำสบนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีท่ีก ำไรสุทธิมีกำรเปล่ียนแปลงจำกงบ
กำรเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่ำร้อยละยี่สิบ บริษัทฯ ได้มีกำรเปิดเผยค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 

4.13  นโยบายการแจ้งนบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำย และมำตรกำร 
คุ้มครองพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแส ไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ 
“กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน” ใน ”รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม”  

4.14  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมโปร่งใสและทั่วถึง โดย
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกีย่วข้องได้รับทรำบอย่ำงรวดเร็วและเท่ำเทียมกัน โดยผ่ำนช่องทำงและ
ส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com นอกจำกนั้น  
บริษัทฯ ได้ก ำหนดบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลและข่ำวสำรตำมที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องกำร โดยสำมำรถติดต่อได้ที่ 
นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก ต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 
ต่อ 250 โทรสำร 02-294-5101 E-Mail : supachoke@thanulux.com 
 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์รวม 13 บริษัท ได้ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จัดงำน “นักวิเครำะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10” เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและ
กำรประชุมไบเทค บำงนำ ภำยในงำน Saha Group Fair ครั้งที่ 22 เพื่อเปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์และนักลงทุนได้
รับทรำบพัฒนำกำรท่ีส ำคัญของบริษัท และได้ร่วมกันจัดท ำหนังสือสรุปข้อมูล แจกให้กับนักวิเครำะห์และนักลงทุนที่มำ
ร่วมงำน ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ำร่วมงำน สำมำรถดูวีดีทัศน์กำรจัดงำนได้จำกช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัท 

mailto:supachoke@thanulux.com
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบอองคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกบัดูแลให้บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ จึง

ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน และก ำกับดูแลให้ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงเพื่อให้เกิดผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ไม่จ ำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีกรรมกำรบริษัทที่ไม่ได้เป็น
กรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย 1 คน ท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ มีกรรมกำรอิสระตำมประกำศของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

2. คณะกรรมกำรบริษัท  ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  

3. คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยช่วยกล่ันกรองงำนท่ีส ำคัญเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
4. คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดท ำกฎบัตรคณะกรรมกำรแต่ละคณะ โดยก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ขอบเขต

อ ำนำจหน้ำที่ เพื่อแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและฝ่ำย
จัดกำรไว้อย่ำงชัดเจน 

5. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทอื่น 
ต้องรำยงำนให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 

6. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย และตำมที่ได้รับมอบหมำย โดย
คุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัทควรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย หรือบัญชี หรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัท มีกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

7. คณะกรรมกำรบริษัท จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณ 
เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
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8. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน 

9. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำน อย่ำงต่อเนื่อง 

10. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปี ซึ่งในกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ  จะค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม กรรมกำรบริษัททุกท่ำนมีควำมเป็นอิสระในกำรร่วม
แสดงควำมคิดเห็น โดยกรรมกำรบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระท่ีตนมีส่วนได้เสีย 

11. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีท่ี
มีเหตุจ ำเป็น 

12. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
13. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำง  

กันเองตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบถึงผลกำรประชุม 
14. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำนเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้จำก

กรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัท หรือผู้บริหำรอื่นที่ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่  
จ ำเป็นคณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำ หรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำย 

ของบริษัท  
15. คณะกรรมกำรบริษัท มีมำตรกำรด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบ มีเหตุมีผล 

และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

16. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ห้ำมท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 
ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 

17. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะมี
หน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และส่งส ำเนำให้เลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งต่อไป 

18. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

19. คณะกรรมกำรบริษัท จัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึ้นเป็นหน่วยงำนหนึ่งภำยในบริษัทฯ โดยมีสำยกำร
รำยงำนไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

20. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท 
21. คณะกรรมกำรบริษัท จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินเสนอไว้

ในรำยงำนประจ ำปี 
22. คณะกรรมกำรบริษัท ดูแล และด ำเนินกำรให้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำรแต่ละคณะ ตำม

อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
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23. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยในกำรสืบทอดต ำแหน่งของพนักงำนในหน้ำที่ต่ำงๆ เพื่อกำรก้ำวสู่
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

24. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรบริษัทที่เข้ำรับต ำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก 
25. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียง 
26. คณะกรรมกำรบริษัท  ก ำหนดให้มีกำรติดตำม  และประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร  ด้วยกำรจัดให้มี

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร ปฏิบัติ

หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

(1) องค์ประกอบอองคณะกรรมการบริษัท ตำมข้อบังคับของบริษัท ก ำหนดให้บริษัทมีกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร ในปี 2561 กรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 8 คน  
มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่มีควำมหลำกหลำย ท้ังทำงด้ำนบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด  
กฎหมำย และส่ิงทอ ประกอบด้วย 

 

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 คน 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 4 คน (ในจ ำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน) 
ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ซึ่งมำกกว่ำกฎหมำยก ำหนด 
(2) คุณสมบัติอองกรรมการอิสระ กรรมกำรอิสระของบริษัท ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดในนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของ 

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน โดยกรรมกำรอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีกำรถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่มีกรรมกำรอิสระคนใดที่ด ำรงต ำแหน่งเป็น 
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 แห่ง 

(3) กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ดูแลกระบวนกำร
สรรหำผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส (รำยละเอียดตำมหัวข้อ “กำรก ำกับดูแลกิจกำร” เรื่องกำรสรร
หำแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำร) 

(4) วาระการด ารงต าแหน่งอองกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทได้รับกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวำระแล้วอำจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
ต่อไปได้อีก 

(5) จ านวนบริษัทที่กรรมการไปด ารงต าแหน่ง บริษัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอียดข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่ง
ของกรรมกำรแต่ละคนที่เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น ตำมหัวข้อ “ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
และเลขำนุกำรบริษัท” อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนบริษัทที่กรรมกำรไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจำกเห็นว่ำ 
กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัททุกท่ำนท่ีผ่ำนมำ ท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ และได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
รวมทั้งอุทิศเวลำในกำรบริหำรงำนบริษัทอย่ำงเต็มที่โดยไม่บกพร่อง 

(6) การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  บริษัทฯ ก ำหนดหน้ำที่ระหว่ำง
ประธำนกรรมกำรกับกรรมกำรผู้จัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน มีควำม
อิสระจำกกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดควำมสมดุลในอ ำนำจกำรด ำเนินกำร และบริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขต



 

82 
 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ และของฝ่ำยจัดกำรไว้อย่ำงชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมกำรบริษัทที่
สำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร  

(7) นลอานุการบริษัท บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
และรับผิดชอบตำมที่กฎหมำย และบริษัทฯ ก ำหนด (รำยละเอียดตำมหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” ข้อ 3. เลขำนุกำร
บริษัท) 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ช่วยดูแลรับผิดชอบ
งำนในแต่ละด้ำน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส มีผู้กล่ันกรอง สอบทำน 
ให้ค ำแนะน ำอย่ำงรอบคอบ โดยก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไว้อย่ำงชัดเจน 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “กำรก ำกับดูแลกิจกำร” เรื่องคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย และหัวข้อ  
“โครงสร้ำงกำรจัดกำร” เรื่องคณะกรรมกำรบริษัท) 

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอองคณะกรรมการบริษัท 
(1) ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์หลำกหลำย และมีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบ วิสัยทัศน์  
ภำรกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำนและเป้ำหมำยประจ ำปี ที่เสนอโดยฝ่ำย
บริหำร รวมถึงก ำกับดูแลให้กำรบริหำรงำนของฝ่ำยจัดกำรเป็นไปตำมนโยบำยและแผนธุรกิจที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิผล 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัท และให้ควำมเห็นชอบกลยุทธ์ เป้ำหมำย 
แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท ที่น ำเสนอโดยฝ่ำยจัดกำร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 ได้อนุมัติกลยุทธ์ระยะกลำง ระยะส้ัน และแผนงำนประจ ำปี 2562 รวมทั้งจัดให้มี
กลไกในกำรก ำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่จะเพิ่ม
มูลค่ำและควำมมั่งคั่งแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

(2) ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ได้ก ำหนดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำน โดยมีกำรจัดท ำเป็น 3 ภำษำ คือ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ  และภำษำญี่ปุ่น คณะกรรมกำรบริษัทมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติและทบทวนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นประจ ำทุกปี มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร พนักงำน และก ำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตำมคู่มือดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งมีกำรน ำจริยธรรมและ
จรรยำบรรณไปจัดท ำ เป็นกำร์ตูนแอนิเมชัน และมีกำรเปิดให้พนักงำนรับชมอย่ำงสม่ ำ เสมอเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
ปฏิบัติงำน ส ำหรับพนักงำนใหม่ บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและจรรยำบรรณไว้ในกำรปฐมนิเทศ
พนักงำน 

   คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำร
บริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมี
หน้ำที่ในกำรติดตำมดูแลให้พนักงำนในควำมรับผิดชอบของตนมีกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ
จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อเสริมสร้ำงให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส
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ในกำรด ำเนินธุรกิจ ส ำหรับผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติตำมจะได้รับโทษทำงวินัยตำมควำมเหมำะสม และอำจถูกด ำเนินคดีตำม
กฎหมำยในกรณีที่เป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย (รำยละเอียดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนฉบับเต็มสำมำรถดูในเว็บไซต์ของบริษัท) 

 (3)  การจัดท านโยบายความอัดแย้งอองผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรดูแล
รำยกำรที่อำจจะเกิดควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่ำงรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต จึงได้
ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมใน
กำรด ำเนินธุรกิจ ซึ ่งสำมำรถดูรำยละเอียดนโยบำยดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ ได้
เปิดเผยรำยละเอียดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รำยกำรระหว่ำงกัน” 

(4) การก ากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญ
ต่อระบบควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรปฏิบัติงำน และกำรก ำกับดูแล โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของระบบต่ำงๆ ดังกล่ำว รวมถึงระบบงำนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้ค ำแนะน ำเพื่อให้
เกิดควำมมั่นใจว่ำได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิผล มีควำมเป็นอิสระสำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรประชุมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวคิดในกำรตรวจสอบ และผลของกำรตรวจสอบกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำ
ทุกไตรมำส 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และบริษัทย่อยใน 5 ด้ำน ได้แก่ องค์กรและ
สภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล 
และระบบกำรติดตำม ว่ำมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

 (5) การบริหารความนสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อ
เป้ำหมำยขององค์กร มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้ก ำหนดแผนงำน และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเส่ียงที่ชัดเจน โดย
พิจำรณำก ำหนดประเภทควำมเส่ียง สำเหตุของปัจจัยควำมเส่ียง รวมทั้งประเมินโอกำสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อ
จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมุ่งลดหรือขจัดควำมเส่ียงต่ำงๆ ภำยใต้กำรก ำกับ ติดตำม ดูแลอย่ำงเป็นระบบและมี
ควำมต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงในแต่ละปัจจัยให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ โดยก ำหนดวงรอบให้คณะกรรมกำรนี้ท ำกำรทบทวน ติดตำม แนะน ำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยควำมเส่ียง 
ตลอดจนแนวทำงแก้ไขและป้องกันเพื่อลดควำมเส่ียงเหล่ำนั้นอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรท ำระบบบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมงำนท้ังหมดของ
บริษัท (รำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงแต่ละด้ำนของบริษัท อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยควำมเส่ียง”) 

5.4   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ มีกำรก ำหนดวันเวลำประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดย
ก ำหนดให้มีกำรประชุมอยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวำระพิเศษอำจเรียกประชุมเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น ใน
กำรประชุมแต่ละครั้ง เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 
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      คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำร่วมประชุมและถือเป็นหน้ำที่ท่ีต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
บริษัททุกครั้ง เพื่อรับทรำบและร่วมตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนของบริษัท อนึ่ง ในไตรมำสส่ีของทุกปี คณะกรรมกำรบริษัทได้
เชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด้วย เพื่อให้ข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงำน กลยุทธ์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

    ในกำรประชุมทุกครั้ง ประธำนกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกคนได้อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงอิสระ โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ก ำลังพิจำรณำไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เมื่อส้ินสุดกำร
ประชุม เลขำนุกำรบริษัทซึ่งเป็นผู้จดบันทึกกำรประชุม จะจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และส่งรำยงำนกำรประชุมให้ประธำน
กรรมกำรบริษัทภำยใน 7 วัน เพื่อพิจำรณำและลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง ท้ังนี้ กรรมกำรบริษัทสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมให้ถูกต้องยิ่งขึ้นได้ 

    รำยงำนกำรประชุมที่ท่ีประชุมรับรองและประธำนกรรมกำรบริษัทได้ลงนำมแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ 
ณ ส ำนักงำนบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้ำงอิงและตรวจสอบได้ 

  ในปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 7 ครั้ง กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนได้แสดงไว้
ในแบบ 56-1และรำยงำนประจ ำป ี

5.5 การประนมินผลงานอองคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญในบทบำท 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุ กฝ่ำย 
ดังนั้น จึงจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะโดยภำพรวมและรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี  

ในปี 2561 เลขำนุกำรบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้กับกรรมกำรทุกท่ำนซึ่งมีควำมเป็น
อิสระในกำรประเมิน เมื่อท ำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวม สรุปผลและรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

การประนมินผลงานประจ าปีอองคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งกำรประเมินเป็น 3 ด้ำน คือ 

(1) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
(2) ควำมเป็นอิสระของกรรมกำร 
(3) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำรและผู้มีส่วนได้เสีย 
ปี 2561 ผลกำรประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมำก" มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 82.24 

การประนมินผลงานประจ าปีอองกรรมการบริษัทนป็นรายบุคคล แบ่งกำรประเมินเป็น 3 ด้ำน คือ 

(1) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท 
(2) กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท 
(3) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรบริษัท 
ปี 2561 ผลกำรประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมำก" มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.09 

การประนมินผลงานประจ าปี 2561 อองคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2561 โดยกรรมกำร 

ชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงำนในภำพรวม มีผลกำรประเมิน ดังนี ้
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลกำรประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 89.67 

2) คณะกรรมการสรรหา ผลกำรประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.50 
3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผลกำรประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละ 81.78 
4) คณะกรรมการบริหารความนสี่ยง ผลกำรประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละ 78.26   
5) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลกำรประเมินโดยรวม อยู่ ในเกณฑ์  "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ีย 

ร้อยละ 86.67 

6) คณะกรรมการบริหาร ผลกำรประเมินโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 79.79 
 

การประนมินผลงานประจ าปีอองกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ประธำนกรรรมกำรบริหำรเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

เป็นประจ ำทุกป ีเพื่อน ำไปใช้ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ดังนี้ 
(1) ควำมมีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เชิงธุรกิจ 
(2) ควำมเป็นผู้น ำ กำรสร้ำงทีมงำน และกำรสร้ำงผู้รับผิดชอบทดแทน 
(3) ควำมสำมำรถเชิงวิเครำะห์ และกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 
(4) ควำมมุ่งมั่นสู่ประสิทธิภำพและผลส ำเร็จ 
(5) ควำมยืดหยุ่นและกำรปรับตัว 
(6) ควำมซื่อตรงและควำมภักดีต่อองค์กร 
ซึ่งผลกำรประเมินดังกล่ำวถือเป็นควำมลับเฉพำะบุคคลไม่สำมำรถเปิดเผยได้ 
5.6 ค่าตอบแทน คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เหมำะสม

น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ แล้วน ำเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่ำตอบแทนดังกล่ำว 
    ทั้งนี้  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  44 ประจ ำปี 2561 เมื่อวันอังคำรที่  24 เมษำยน 2561 ได้อนุมัติวงเงิน

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทรวมไม่เกิน 10.0 ล้ำนบำทต่อปี โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมใน
อัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่ำตอบแทนประจ ำปีจ่ำยให้แก่กรรมกำรทุกคน โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้พิจำรณำจัดสรร และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน ท้ังนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ใน
แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี หัวข้อ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” 

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรทุกคนมี
โอกำสพัฒนำควำมรู้ จึงมีกำรสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร โดยเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ในหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กลต. ก ำหนดให้กรรมกำร
ของบริษัท จดทะเบียนต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจำกหลักสูตรดังกล่ำวแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทยังให้
ควำมส ำคัญเข้ำร่วมรับกำรอบรมหลักสูตรอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เช่น Audit 
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Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) แ ล ะ  Finance for Non - 
Finance Director (FND) และหลักสูตร The Role of Chairman (RCM) หรือ จัดโดยองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
ควำมเป็นผู้น ำที่เป็นมืออำชีพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ในกำรขับเคล่ือนองค์กรสู่กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ตลอดจนกำรจัดสัมมนำหลักสูตรส้ันๆ อันเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และรวมถึงหลักสูตร
ต่ำงๆ ท่ี IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนำคต 

  รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมอบรมบทบำทหน้ำที่กำรเป็นกรรมกำรของแต่ละท่ำน ได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท 

 การนอ้ารับการอบรมอองกรรมการ 
 

      รำยช่ือกรรมกำร     ช่ือหลักสูตรอบรม / สัมมนำ

คุณดุษฎี สุนทรธ ำรง l Big Data_The Consumer Goods Forum

l เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคแหง่ข้อมูลบนพ้ืนฐานความเข้าใจบญัชีและภาษีอากร

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์

l Anti Corruption

คุณสุพจน์  ภควรวุฒิ l Anti Corruption
คุณมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ l Digital Marketing

 

การปฐมนินทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ ได้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อรับทรำบนโยบำยธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรใหม่ พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ให้กับกรรมกำรทุกท่ำน ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 

(1) สรุปเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชน 

(2) กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
(3) นโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
5.8 แผนการสืบทอดงาน บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่ง

ให้กับองค์กร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อผลักดันและให้โอกำสในกำรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
บริษัทฯ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำพนักงำนที่มีศักยภำพ ด้วยกำรคัดเลือก วิเครำะห์ และประเมินศักยภำพ เพื่อจัดท ำ 

แผนพัฒนำเฉพำะบุคคล เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้บริหำรที่จะผลักดันและขับเคล่ือนองค์กรใน
อนำคต นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนในหลักสูตรระดับปริญญำตรีและปริญญำโท ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงำนได้รับควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนเป็นส ำคัญ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำ
ดูงำนท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสร้ำงผู้บริหำรเพื่อสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร
สูงสุด โดยมีหลักกำร ดังนี ้
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(1) ก ำหนดค ำอธิบำยต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด ควำมเกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุ
คุณสมบัต ิควำมรู้ และทักษะที่ต้องกำร 

(2) คัดเลือกผู้บริหำรระดับรองที่มีศักยภำพและควำมสำมำรถ 
(3) วิเครำะห์คุณสมบัติเป็นรำยบุคคลเพื่อหำจุดเด่นและส่ิงที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติม 
(4) จัดท ำแผนพัฒนำเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ 
จำกกำรให้ควำมส ำคัญและกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบริษัท 

ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีมาก” 

 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 
ในกำรป ระชุ ม คณ ะกรรมกำรบ ริษั ท  ค รั้ งที่  7/2561 เมื่ อ วัน ที่  18 ธั น วำคม  2561 มี ม ติ อนุ มั ติ  

ร่ำงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และก ำหนดให้มีกระบวนกำรในกำรทบทวนกำรน ำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับ
กำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

มำตรฐำนและรำงวัลดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสังคม ในปี 2561 
 

1. บริษั ทฯ ได้ รับกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำม
รับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม จำกกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 4 ปีซ้อน ได้รับ
รำงวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2018 
โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มคีวำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

 
 
 
 

2. บริษัทฯ ได้รับรำงวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง โครงกำร
พัฒนำศักยภำพกำรใช้ประโยชน์กำกของเสียที่มีกำรจัดกำรของเสีย
ภำยในโรงงำนที่ดีตำมหลัก 3Rs โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำรกำร
จัดกำรของเสียภำคอุตสำหกรรม โดยเป็นโรงงำนที่มีผลตอบแทนทำง
เศรษฐศำสตร์ที่ดี 

 
 

 

 

3.  ผ้ำ Cool Mode เป็นมำตรฐำนท่ีได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรบรหิำรจัดกำร 
     ก๊ำซเรอืนกระจก (อบก.) เพือ่สง่เสริมกำรพัฒนำเสือ้ผ้ำลดโลกรอ้น 

 

 
 

 
 
 

4.  มำตรฐำนเสือ้ประหยัดไฟเบอร ์5 จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5   
     ประเภทเสือ้ผ้ำของกำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

10.1  นโยบายและภาพรวม 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินค้ำเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและเครื่องหนัง มีนโยบำยกำรด ำเนิน

ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญ
กับระบบบริหำรจัดกำรที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ เคำรพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งสร้ำงและสืบสำนควำมสัมพันธ์อันดี ที่เกิดจำกกำรยอมรับและ
ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสร้ำงทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่
ร่วมกัน จึงก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษำยน 2558 ประกอบด้วยหลัก 7 ประกำร ดังนี ้

1. การก ากับดูแลองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอันเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและด ำรงรักษำควำมเป็นเลิศ
ในคุณธรรมอันเป็นคุณค่ำพื้นฐำนขององค์กรชั้นน ำ 

2. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและ
เสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลให้กำรจ้ำงงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย รวมทั้งปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด 

4. สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด เพื่อรักษำ
และด ำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมของชุมชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่ 

5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม มีจริยธรรม ใส่ใจ
ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

6. ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรบริกำรที่ดีเพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ มี
ควำมจริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ รวมถึงกำรแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรผลิต และ/หรือ 
กำรบริกำร 

7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมต้องกำรของชุมชน และมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมท ำงำน
อำสำสมัครและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม โดยกำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร อบรมให้ควำมรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมล้อมแก่
พนักงำน พร้อมกันนี้มีกำรเปิดช่องทำงร้องเรียนให้กับคนในชุมชน ที่ต้องกำร
ร้องทุกข์ในเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม หรือส่ิงที่บริษัทฯ อำจจะสร้ำงควำม
เดือดร้อนให้กับชุมชน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW 
Continuous) และรำงวัล  Eco Industrial Town โรงงำนอุตสำหกรรมที่ มี
กิจกรรมเด่น จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 
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10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

หลักการและเหตุผล 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นกระแสที่ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวำระใน

กำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมส ำคญั ได้รับควำมสนใจจำกทุกภำคส่วนในประเทศไทย โดยองค์กรธุรกิจให้ควำมดูแลเอำใจใส่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในวงที่กว้ำงกว่ำเดิม กำรเพิ่มจ ำนวนของธุรกิจที่ด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงโครงกำรประชำรัฐที่ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐในปีที่ผ่ำนมำ เป็นตัวชี้วัดส ำคัญที่แสดงว่ำ แนวโน้มของกำรท ำธุรกิจในอนำคต จะเป็นไปใน
ทิศทำงที่ธุรกิจจ ำเป็นต้องเข้ำไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบและส่งเสริมกำรพัฒนำสังคมมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของบริษัท 
คือ “ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน ให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์” โดยยึดหลักกำร 7 ข้อ 
ดังนี้  

1. หลักกำรควำมรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
2. หลักกำรควำมโปร่งใส 

3. หลักกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 

4. หลักกำรยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

5. หลักกำรเคำรพต่อหลักนิติธรรม 

6. หลักกำรเคำรพต่อแนวปฏิบัติสำกล 

7. หลักกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน 

ขอบเขตของรายงาน 
กำรก ำหนดหัวข้อกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในรำยงำนฉบับนี้ เป็นไปตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมของกิจกำรท่ีจัดท ำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมวด แต่ในรำยงำนฉบับน้ีจะไม่รวม 2 
หมวด คือ กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซึ่งคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก ำหนดให้
เปิดเผยแยกต่ำงหำกภำยใตห้ัวข้อ “ก ำกับดูแลกิจกำร” ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 และหัวข้อรำยงำนด้ำน
สังคมและส่ิงแวดล้อม  

ดังนั้น หัวข้อกำรรำยงำนฉบับนี้ ประกอบด้วย 8 หมวด คือ   
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 
8. กำรมีนวัตกรรม และกำรเผยแพร่นวัตกรรม  
ซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
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หมวดที่ 1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักและเคำรพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหน้ี พนักงำน 
โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสิทธิดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครอง และกำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้  

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ 
 1. เคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม 

 2. ด ำเนินธุรกิจด้ำนผลิต จ ำหน่ำยสินค้ำ และบริกำร ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 3. ด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกค้ำ 
รักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

 4. มีระบบกำรคัดเลือกคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำยปฏิบัติตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำบนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่
เป็นธรรมเสมอภำค เคำรพซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งรักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงสำรสนเทศของคู่ค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

 5. ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ
กฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำในประเทศต่ำงๆ ทีบ่ริษัทฯ เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ 

 6. ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
 7. ปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มี

กำรตกลงกันอย่ำงเคร่งครัด 
 8. ปฏิบัติต่อพนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท ำงำน พร้อมทั้งส่งเสริม

ควำมเท่ำเทียมกันในกำรจำ้งแรงงำน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทำงเพศ สีผิว เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรหรือ
สถำนะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน 

 9. ไม่ด ำเนินธุรกิจที่ท ำให้สังคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นท่ีอยู่ร่วมในชุมชนและสังคม 
10. สร้ำงรำยได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนกำรจ้ำงงำนและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม บนพ้ืนฐำนของควำมถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
11. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
12. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนทุกระดับ เกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบในกำร

จัดกำรส่ิงแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน เป็นต้น 

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยและคุณภำพสินค้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ จึงมีระบบกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำ ระบบกำรตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ Approved 
Vender List ตำมมำตรฐำนสำกล ISO9001 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรประเมินและคัดเลือกคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยยึด
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หลักควำมมั่นคงทำงธุรกิจและควำมเชื่อถือได้ของคู่ค้ำ ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรตอบสนองต่อบริษัทฯ ได้ตรงตำม
ควำมต้องกำร โดยมีกำรจัดท ำทะเบียนคู่ค้ำ เพื่อคัดเลือกคู่ค้ำที่มีศักยภำพมำด ำเนินธุรกรรมกับบริษัท  

ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยต้องโทษปรับท่ีมีนัยส ำคัญ และถูกบังคับโทษจำกกำรละเมิดกฎหมำยและข้อบังคับ 

หมวดที่ 2  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

จำกปรัชญำกำรท ำงำนของท่ำน ดร.เทียม โชควัฒนำ ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นกำรท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 
ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่ำนิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงำน และผู้บริหำร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ผลประโยชน์ของบริษัท ได้บันทึกไว้ในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำน 
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่ำนิยมดังกล่ำว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้

1. เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2557 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption) 

2. เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน และมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 

3. เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โครงกำรแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน เมื่อ
วันที่ 14 ตุลำคม 2559 

   นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

1. บริษัทฯ ไม่กระท ำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนกำรให้สินบน หำกมีกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรค

กำรเมือง รวมถึงกำรให้ของขวัญทำงธุรกิจ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้ 

2. ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึก และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้แก่กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนให้

ปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท ำเอกสำรเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

3. ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน กระท ำกำรใด หรือเป็นตัวกลำงในกำรเรียก รับทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์ใดจำก หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท ำกำรผิดกฎหมำย รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่

และ/หรือ น ำข้อมูลของบริษัท ไปแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

4. จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินที่ โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือมีส่วน

เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต กำรคอร์รัปชัน 

5. ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนกำร

ทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมำย 

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

6. จัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรเพื่อให้ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถที่จะแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยให้ควำมมั่นใจ
ว่ำผู้แจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครอง 



 

93 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติตำมนโยบำยข้ำงต้นคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2559 อนุมัติข้อ

ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ดังนี ้

ค านิยาม และรูปแบบการคอร์รัปชัน 
“การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมำยถึง 
1. กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส ำหรับตนหรือผู้อื่น 
2. กำรให้สินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอ กำรให้ค ำมั่นสัญญำ กำรให้ กำรรับ หรือกำรเรียกร้อง

ผลประโยชน์ เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือท ำลำยควำม
ไว้วำงใจ  

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำง
กำรค้ำให้กระท ำได้ 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมำยถึง กำรช่วยเหลือทำงกำรเงิน ส่ิงของ กำรให้ยืมหรือบริจำคอุปกรณ์ กำร
โฆษณำ เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซื้อบัตรเข้ำชมงำน เพื่อระดมทุนหรือบริจำคเงิน ส่ิงของให้แก่องค์กรที่มี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง รวมทั้งกำรสละเวลำท ำงำนของพนักงำนแก่พรรคกำรเมือง หรือผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งทำงกำรเมือง 

รูปแบบของการคอร์รัปชัน 

  1. การช่วยเหลือทางการเมือง 
1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบำยเป็นกลำง

ทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน หรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรค 
กำรเมืองหนึ่ง 

1.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง เพื่อเป็นกำรส่งเสริมระบอบ
ประชำธิปไตย กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระท ำไปด้วย
ควำมคำดหวังที่จะได้รับกำรปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้  ในกำรสนับสนุนจะต้องด ำเนินกำรตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับกำรสนับสนุน วัตถุประสงค์ รำยละเอียดรำยกำร จ ำนวน
เงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ
อนุมัติตำมระดับอ ำนำจอนุมัติของบริษัท  

1.3 พนักงำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำย แต่จะต้อง 
ไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ  ของบริษัท ไปใช้ เพื ่อ
ประโยชน์ในทำงกำรเมือง กำรเข้ำร่วมจะต้องพึงระมัดระวังกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจว่ำบริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง 

2.   การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วน
หน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชำสัมพันธ์ และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทำงธุรกิจเป็น
กำรตอบแทน โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
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2.1 บริษัทฯ ต้องมีควำมระมัดระวัง เพื่อให้มั ่นใจได้ว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลจะไม่ถูกน ำไปใช้เป็น
วิธีกำรหลีกเล่ียงในกำรให้สินบน และต้องด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมกฎหมำยที่ใชบ้ังคับ 

2.2 ในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับบริจำค
และวัตถุประสงค์ของกำรบริจำค พร้อมเอกสำรประกอบทั้งหมด มอบเอกสำรให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
เป็นผู้รวบรวม พร้อมให้ควำมเห็นและน ำเสนอผู้มีอ ำนำจตำมวงเงินพิจำรณำอนุมัติตำมระดับอ ำนำจ
อนุมัติของบริษัท  

3.   การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท ตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษัท โดย
อำจกระท ำได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ  
ดังนี ้

3.1 บริษัทฯ ต้องมีควำมระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนจะไม่ถูกน ำไปใช้เป็น
วิธีกำรหลีกเล่ียงในกำรให้สินบน และต้องด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

3.2  ในกำรเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน จะต้องด ำเนินกำร ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับกำร
สนับสนุน วัตถุประสงค์ รำยละเอียดรำยกำร จ ำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสำร
หลักฐำนประกอบท้ังหมด เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติตำมระดับอ ำนำจอนุมัติของบริษัท  

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบัติตำมแนวทำงในจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
4.1 พนักงำนสำมำรถ ให้/รับ ของขวัญ ของที่ระลึก และกำรเล้ียงรับรอง  แก่/จำก บุคคลใดๆ หำกเข้ำ

เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) เป็นไปตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
(2) เป็นกำร ให้/รับ ในนำมบริษัทฯ ไม่ใช่ในนำมของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน 

และเป็นไปอย่ำงเปิดเผย 
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสด หรือส่ิงเทียบเท่ำเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรก ำนัล 
(4) เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกำลต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

4.2 กำรรับของขวัญ ของที่ระลึก ตำมประเพณีปฏิบัติ พนักงำนสำมำรถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท หำกเกินกว่ำ 3,000 บำท ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทฯ มีกำรควบคุมดูแลกำรท ำรำยกำรกับผู้ที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน  กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
และกำรติดต่องำนกับภำครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้หรือรับสินบนในกำรด ำเนินธุรกิจทุกชนิด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำร
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คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยจัดกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ำที่ในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน ระบบบริหำรควำมเส่ียงและควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งก ำกับดูแลและ
สอบทำนมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม และ 
มีประสิทธิภำพ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำม
เส่ียง โดยกำรประเมินควำมเส่ียงขององค์กร และประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรคอร์รัปชัน มีกำรทบทวนมำตรกำรด้ำนบริหำร
ควำมเส่ียงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ให้เพียงพอ พร้อมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

4. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้มีระบบ และให้กำรส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อส่ือสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ
และมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมำย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
กำรท ำงำน ระเบียบ ประกำศและมำตรกำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นกำรให้สินบนหรือก่อให้เกิดกำรกระท ำทุจริตต่อหน้ำที่ ไม่ว่ำทำงตรง 

หรือทำงอ้อม กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนต้องไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัป
ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

2. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน องค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์
รัปชัน หรือกำรประพฤติทุจริตต่อต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 

3. บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระท าการ อันเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง 
หำกมีควำมประสงค์จะสนับสนุนทำงกำรเมืองเพื่อเป็นกำรส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะต้องไม่
ขัดต่อหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือกระท ำไปด้วยควำมคำดหวังที่จะได้รับกำรปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ 

4. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติภำยในขอบเขตที่กระท ำได้ โดยไม่ผิดกฎหมำย 
และจะปฏิบัติตำมประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจกำรค้ำ  

5. บริษัทฯ ก าหนดให้ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน รับทรำบและต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่ก ำหนด 

6. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน  พนักงำนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐำน หรือมีข้อสงสัยว่ำ
มีพนักงำนหรือบุคคลซึ่งกระท ำในนำมบริษัทฯ ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม 
กำรทุจริตกระท ำผิดกฎหมำย กำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยของบริษัท กำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียนกำร
กระท ำดังกล่ำว ดังนี้ 
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6.1 ช่องทำงกำรร้องเรียน มีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวำจำ หรือท ำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน 

- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส ำนักตรวจสอบภำยใน  โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 168  
- ผู้จัดกำรส่วนบัญชี  โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 248 
- ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 286 
- เลขำนุกำรบริษัท  โทรศัพท์ 0-2295-0911 ต่อ 250 

2. ผ่ำนทำง E-mail Address : anticorruption@thanulux.com 
3. กล่องรับข้อเสนอแนะ 
4. ผ่ำนทำงไปรษณีย์   ตู้ ปณ.27 ปณฝ.สำธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 
ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชัดเจน

เพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรให้สินบนหรือคอร์รัปชัน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นควำมลับ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 

เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต   
หำกกำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค ำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรกระท ำโดยไม่

สุจริต อันส่งผลให้บุคคล หรือบริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย กรณีเป็นพนักงำนของบริษัท จะได้รับกำรลงโทษ
ทำงวินัยตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกที่
กำรกระท ำนั้น ท ำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกับ
บุคคลนั้นๆ 
6.2 เงื่อนไขและกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำผิด   

1. รำยละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิด ต้องเป็นควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือ
พอท่ีจะน ำสืบหำข้อเท็จจริงเพื่อด ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นควำมลับ ไม่มีกำรเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแส หำกไม่ได้รับ
กำรยินยอม 

3. ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดที่มีเจตนำโดยสุจริต จะได้รับกำรดูแลและให้ควำม
เป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนหรือบุคคลภำยนอก 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับควำมซับซ้อนของเรื่อง ควำมเพียงพอของ
เอกสำรหลักฐำนท่ีได้รับจำกผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสำรหลักฐำน และค ำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน 

5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ จะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำย
ของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มำของข้อมูลหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
1. ผู้แจ้งข้อมูล หมำยถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมำยถึง บุคคลตำม 6.1 ข้อ 1 

7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออำจมอบหมำยให้บุคคล

หรือหน่วยงำนท่ีไว้วำงใจเป็นผู้กระท ำกำรแทนได้ 
7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมำยสำมำรถเชิญพนักงำนมำให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่ง

เอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง 
7.3 ข้อร้องเรียนต่ำงๆ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง เพื่อ

รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ คณะกรรมกำรบริษัท 
ส ำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นควำมจริง และต้องมีกำรลงโทษทำงวินัย หรือกฎหมำย ให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเสนอ

เรื่องพร้อมควำมเห็นต่อผู้บริหำรระดับสูง เพื่อพิจำรณำส่ังกำร  
ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีกำรบรรเทำควำมเสียหำยที่เหมำะสมและ

เป็นธรรมให้กับผู้เสียหำย  

8. มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้
ข้อมูลที่กระท ำโดยเจตนำสุจริต ด้วยกำรปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใดๆ ที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล 
และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้น ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณ
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน 

 

9. การคุ้มครองพนักงาน  บริษัทฯ จะให้กำรดูแล และคุ้มครองบุคคลที่ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชันและข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร  และ
พนักงำน 

10. ทรัพยากรบุคคล  บริษัทฯ จะน ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรงำนบุคคล 
ตั้งแต่กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรเล่ือนต ำแหน่ง โดย
ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำน เพื่อใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

11. การอบรมและการสื่อสาร 
11.1 บริษัทฯ จะให้ควำมรู้  และจัดอบรมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันอย่ำงสม่ ำเสมอ ผ่ำน

หลำกหลำยช่องทำง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ กำรอบรมสัมมนำ กำรปิดประกำศ เป็นต้น เพื่อให้
ตระหนักถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รูปแบบ และควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
คอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีกำรรำยงำน หรือแจ้งเบำะแสในกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่ำมีกำรคอร์รัปชัน 
และรู้ถึงบทลงโทษ หำกฝ่ำฝืนนโยบำย 
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11.2 บริษัทฯ จะส่ือสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร 
พนักงำน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ และตัวแทนทำงธุรกิจ
ได้รับทรำบตำมช่องทำงที่เหมำะสม 

12. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล  บริษัทฯ ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตำมนโยบำยของกลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่งมีควำมมุ่งมั่นที่จะรักษำมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบงำน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบกำรส่ือสำรข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐำน
ที่ส ำคัญในกำรสร้ำงระบบกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพ โดยจะด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ข้อมูล
ระบบงำนและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรป้องกันรักษำให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลำในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำรวำง
รูปแบบ และต้นทุนของมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมต่อควำมเส่ียงของข้อมูล 
ระบบงำน และระบบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุถึงควำมมุ่งมั่นดังกล่ำว จึงได้ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนและระเบียบ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

12.1 ก ำหนดควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำนและผู้ดูแลข้อมูล ทั้งระบบงำนและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
12.2 ประเมินควำมเส่ียงและสร้ำงระบบควบคุมควำมเส่ียงให้เหมำะสมต่อสภำวะแวดล้อมที่มีกำร

เปล่ียนแปลง 
12.3 สร้ำงระบบป้องกันข้อมูล ระบบงำน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
12.4 สร้ำงระบบรักษำข้อมูลเพื่อป้องกันกำรเข้ำดูข้อมูล กำรแก้ไข กำรจัดท ำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่ำจะเป็น

กำรกระท ำโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยควำมตั้งใจ 
13. กระบวนการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน   ทั้งนี้  บริษัทฯ ให้ควำมเป็นอิสระ และไม่จ ำกัดขอบเขต

ของผู้ตรวจสอบในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ ยังมีกำรสอบทำน/ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทุกไตรมำส 
และทุกปี ตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนให้มีกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำธุรกิจได้ด ำเนินกำรในขอบเขตที่
ถูกต้อง เหมำะสมและปฏิบัติตำมนโยบำยของบริษัท กฎหมำย และข้อก ำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น  

14. บทลงโทษ  บริษัทฯ จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่ผู้ที่ฝ่ำฝืนหรือเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด ตำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี ้และจะต้องได้รับโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด (ถ้ำมี) 
 

การด าเนินการในปี 2561 ที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
1. ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน ในด้ำนกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในหมวดที่อำจเป็นช่องทำงให้เกิดกำรคอร์รัปชัน โดยมีค่ำใช้จ่ำยในปี 2561 ดังน้ี 
 

                  ประเภทรายการ     จ านวนเงนิ 
 กำรใหค้วำมชว่ยเหลือทำงกำรเมอืง       - ไม่มี - 
 กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล             2,126,467.34 บำท 
 กำรเป็นผู้ใหก้ำรสนับสนุน         - ไม่มี - 
 ค่ำของขวัญ ของที่ระลึก และค่ำรบัรอง             588,889.67 บำท 

 

จำกกำรสอบทำนพบว่ำ กำรเบิกจ่ำยขำ้งต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว ้
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2. ปฐมนิเทศพนักงำนเข้ำใหม่ตำมหลักสูตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
3. จัดอบรมหลักสูตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ดังนี้  

หวัข้ออบรม วันเวลา สถานที่    วิทยากร กลุม่เปา้หมาย

บทบาทหนา้ทีแ่ละการมีสว่นร่วมในการ

ลดทจุริตคอร์รัปช่ัน

28-ก.ย.-61 ส านกังาน กรุงเทพ คณุธนกฤต เพ่ิมพูนขันตสิขุ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

จ านวน 56 คน

การตอ่ตา้นทจุริตคอร์รัปช่ัน 26-พ.ย.-61 โรงงาน กบนิทร์บรีุ วิทยากรภายใน พนกังาน จ านวน 34 คน

การตอ่ตา้นทจุริตคอร์รัปช่ัน 6-ธ.ค.-61 โรงงาน ล าพูน วิทยากรภายใน พนกังาน จ านวน 31 คน
 

   กำรจัดอบรมและ Workshop เรื่อง “บทบำทหน้ำที่และกำรมีส่วนร่วมในกำรลดกำรทุจริตคอร์รัปชนั” ที่ส ำนักงำนใหญ่          

     
กำรจดัอบรม เรื่อง “กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน” ที่สำขำกบนิทร์บุรี และสำขำล ำพูน   

    
 

4. จัดท ำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้ำเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกำลต้อนรับปีใหม่ 2562 
 

หมวดที่ 3  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิพื้นฐำนของมนุษยชน ด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและหลักสิทธิ

มนุษยชน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติทั้งกำรแบ่งแยกเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ สิทธิทำงกำรเมือง หรือเรื่องอื่นใด จัดให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงำน และหำกพนักงำนเชื่อว่ำสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่ธรรม 
สำมำรถร้องเรียนต่อบริษัทได้ ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำร และค ำร้องเรียนนั้นพึงได้รับกำรเอำใจใส่และด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
ธรรม บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยนชน ดังนี้ 
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1. นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน ควำมเป็นธรรม โดยไม่

เลือกปฏิบัติต่อพนักงำน เพรำะควำมแตกต่ำงในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงำนในเรื่องกำรจ้ำงงำน ค่ำตอบแทนกำรท ำงำน กำรให้สวัสดิกำร กำรพัฒนำและ

อบรม กำรพิจำรณำเล่ือนขั้น หรือต ำแหน่งหน้ำที่ กำรก ำหนดวินัยและกำรลงโทษ กำรเลิกจ้ำง หรือกำรเกษียณอำยุ โดยอยู่
บนพื้นฐำนของควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ประสิทธิภำพกำรท ำงำนมำกกว่ำบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 

3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยตำมสิทธิที่พนักงำนทุกประเภทสัญญำจ้ำงจะได้รับ 
4. บริษัทฯ จะไม่ขัดขวำง แทรกแซง หรือกำรกระท ำใดๆ ที่จะเป็นผลกระทบต่อกำรใช้สิทธิของพนักงำนที่ไม่มี

ผลเสียหำยต่อกิจกำรของบริษัท ในกำรด ำเนินกิจกรรมของพนักงำน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงำนในเรื่อง เชื้อชำติ 
ศำสนำ สีผิว สัญชำติ เพศ สถำนภำพสมรส ควำมเบี่ยงเบนทำงเพศ อำยุ กำรตั้งครรภ์ ควำมพิกำร ชำติก ำเนิด กำรเป็น
สมำชิกสหภำพ พรรคกำรเมือง ควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงทำงกำรเมือง รสนิยมทำงเพศ กำรเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชื้อ HIV และ
อื่นๆ 

5. บริษัทฯ จะส่ือสำร นโยบำยเกี่ยวกับกำรไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่กำรจ้ำงงำน กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
เปน็ต้น ให้แก่พนักงำนท่ัวทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้ำงทุกคนได้มีควำมรู้ มีจิตส ำนึก และสำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำย
และข้อก ำหนดแห่งมำตรฐำนน้ี ตั้งแต่เริ่มเข้ำงำนใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ จะไม่กีดกันในกำรจ้ำงงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำร

ส้ินสุดสภำพกำรจ้ำง หรือกำรเกษียณ ด้วยเหตุผลทำงเชื้อชำติ สัญชำติ ชนชั้นวรรณะ ศำสนำ ควำมพิกำร เพศ กำร
เบี่ยงเบนทำงเพศ กำรเป็นสมำชิกสหภำพ หรือกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 

2. บริษัทฯ จะคัดเลือก บรรจุพนักงำน และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงำนและต ำแหน่งเป็นหลัก โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยก เชื้อชำติ ศำสนำ 
เผ่ำพันธุ์ ชนชั้น สีผิว เพศ อำยุ สัญชำติ ควำมนิยมชมชอบทำงเพศ สถำนภำพทำงกำรทหำร สถำนภำพสมรส กำรติดเชื้อ 
HIV หรือควำมบกพร่องทำงกำยภำพ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับต ำแหน่งหน้ำที่ท่ีจะต้องปฏิบัติ 

3. กำรฝึกอบรม และกำรเล่ือนต ำแหน่ง แต่งตั้ ง บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนได้รับควำมรู้เพิ่ม เติม
นอกเหนือจำกควำมรู้ในงำน โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องในกำรท ำงำน หรือเพื่อเสริม
ทักษะในงำน หรือส ำหรับกำรเล่ือนต ำแหน่งเพื่อเพิ่มทักษะ และเป็นกำรพัฒนำตนเองของพนักงำน ตลอดจนเพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน ส ำหรับกำรเล่ือนต ำแหน่งนั้น บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของแต่ละ
บุคคลเป็นหลัก โดยพนักงำนต้องมีควำมรู้ในงำน และทักษะในกำรบริหำรบุคลำกรในหน่วยงำนด้วย 

4. กำรจ่ำยค่ำตอบแทน บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกงำนที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมำณที่ท ำเท่ำกัน 
บริษัทฯ จะจ่ำยค่ำตอบแทนที่เท่ำกัน ไม่ว่ำพนักงำนผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชำย 

5. ควำมเสมอภำคทำงเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงำนชำย และหญิง ด้วยควำมเสมอภำค เว้นแต่ลักษณะ
งำนหรือสภำพของงำนท่ีไม่อำจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 
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6. บริษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตำมหลักควำมเชื่อ หรือควำมจ ำเป็นตำม
เชื้อชำติ ชั้นวรรณะ สัญชำติ ศำสนำ ควำมพิกำร เพศ ควำมเบี่ยงเบนทำงเพศ กำรเป็นสมำชิกสหภำพ หรือกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง โดยกิจกรรมดังกล่ำวต้องไม่มีผลกระทบต่องำน ต่อเพื่อนร่วมงำน หรือบริษัทโดยส่วนรวม 

7. บริษัทฯ ไม่อนุญำตให้พนักงำนของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงกำรแสดงออกทำงท่ำทำง กำรใช้
ค ำพูด กำรสัมผัสทำงกำยหรือกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรกดขี่ บังคับ คุกคำมทำงเพศ ข่มขืนกระท ำช ำเรำ หรือกำรเอำ
รัดเอำเปรียบทำงเพศ 

8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะบังคับให้สตรีตรวจกำรตั้งครรภ์ และคุมก ำเนิดเพื่อประโยชน์ในกำรว่ำจ้ำง หรือ
บังคับให้ออกจำกงำน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสตรีท่ีตั้งครรภ์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2. นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด 
1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ให้ควำมเคำรพ และตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่

ยินยอมให้มีกำรข่มขู่ คุกคำม ล่วงละเมิดทุกกรณี 
2. บริษัทฯ มิให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และพนักงำนทุกคนใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรกระท ำกำร หรือรู้เห็น หรือกำร

กระท ำที่มิชอบในกำรข่มขู่ คุกคำม ล่วงละเมิดทั้งร่ำงกำย และ/หรือ ทำงจิตใจ โดยกำรแสดงออกด้วยวำจำ ท่ำทำง หรือ
กำรสัมผัสทำงกำย ต่อพนักงำน 

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือกำรกระท ำที่เป็นกำรข่มขู่ คุกคำม ล่วงละเมิด 
แนวทางการปฏิบัติ 
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเคำรพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี

ควำมสุข บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
1. บริษัทฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรลงโทษพนักงำนโดยกำรท ำร้ำยร่ำงกำยพนักงำน เช่น เฆี่ยน ตี หรือ ว่ำกล่ำวด้วย

ค ำพูดที่หยำบคำย พูดจำเสียดสี กำรข่มขู่คุกคำมทำงกำยและจิตใจ หรือโดยกำรตัดสิทธิประโยชน์ของพนักงำน เป็นต้น 
2. กรณีที่พนักงำนกระท ำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท  บริษัทฯ ได้ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยที่เหมำะสม

กับควำมผิด โดยจะพิจำรณำจำกควำมหนัก เบำ ของควำมผิด เจตนำในกำรกระท ำควำมผิด ควำมดี และโทษทำงวินัยที่
ผ่ำนมำ 

ส ำหรับกำรพิจำรณำลงโทษนั้น บริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยว่ำ ก่อนที่จะลงโทษพนักงำนทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวน
ควำมผิดนั้นโดยละเอียด ด้วยกำรมอบหมำยให้ฝ่ำยบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชำระดับแผนกขึ้นไปร่วมกันสอบสวน พร้อม
กับแจ้งให้พนักงำนทรำบถึงควำมผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงำนได้มีโอกำสชี้แจงเรื่องรำวต่ำงๆ ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่
พนักงำนมำกที่สุด 

3. บริษัทฯ ไม่มีกำรหักค่ำจ้ำง หรือเงินเดือนของพนักงำน ด้วยเหตุเพรำะถูกลงโทษทำงวินัย ยกเว้นกรณีที่
พนักงำนกระท ำควำมผิดทำงวินัย และถูกลงโทษโดยกำรพักงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงในวันที่พักงำนน้ัน ยกเว้นพักงำน เพื่อ
กำรสอบสวน พนักงำนจะได้รับค่ำจ้ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระท ำกำรด้วยกำรสัมผัสทำงกำยที่มีลักษณะส่อไปในทำงเพศ เช่น กำรจูบ กำรโอบ
กอด กำรจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 
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5. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระท ำกำรด้วยวำจำที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น วิพำกษ์วิจำรณ์ร่ำงกำย พูดหยอกล้อ พูด
หยำบคำย เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระท ำกำรด้วยอำกัปกิริยำที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น กำรใช้สำยตำลวนลำม กำรท ำ
สัญญำณหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น 

7. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีกำรแสดงหรือส่ือสำรด้วยวิธีกำรใดๆ ที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น แสดงรูปลำมกอนำจำร 
ส่งจดหมำย ข้อควำม หรือกำรส่ือสำรรูปแบบอื่น เป็นต้น 

8. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทำงเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท ำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อน
ร ำคำญ 

หมวดที่ 4  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

1. นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
1. บริษัทฯ จะก ำหนดค่ำตอบแทนไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำที่กฎหมำยก ำหนด  หรือตำมมำตรฐำน

อุตสำหกรรม ด้วยควำมยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในเรื่องสัญชำติ เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ แต่จะพิจำรณำตำมหลักที่ว่ำ งำน
เท่ำกันค่ำตอบแทนเท่ำกัน 

2. บริษัทฯ พิจำรณำกำรปรับค่ำจ้ำงด้วยควำมยุติธรรม เพื่อแยกให้เห็นว่ำผู้ปฏิบัติงำนมีควำมแตกต่ำงกัน ท้ังใน
ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ตำมระเบียบกำรประเมินผลงำน กำรเลื่อนต ำแหน่ง 

3. บริษัทฯ มีระบบกำรบันทึก รำยงำน อย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4. บริษัทฯ จะสื่อสำรระบบค่ำตอบแทนทุกประเภทให้พนักงำนทุกคนมีควำมเข้ำใจตรงกัน 
บริษัทฯ ด ำเนินนโยบำยกำรบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทนพนักงำนด้วยหลักควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำม

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรเทียบเคียงกับตลำดแรงงำน และบริษัทใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน มีกำรขึ้นค่ำจ้ำงประจ ำปี กำรจ่ำยเงินจูงใจตำมผลงำน กำรปรับเงินพิเศษให้พนักงำนท่ีมีศักยภำพสูง
และผลงำนดี 

ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนักงำนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดี มีควำมผำสุกท้ังกำยและ
ใจ โดยสวัสดิกำรนอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิกำรอื่นๆ เช่น 

1. สวสัดิกำรเงินช่วยเหลอืค่ำครองชีพและครอบครัวพนักงำน เช่น กำรจ ำหน่ำยอำหำรและรำคำพิเศษ และถูก
สุขลักษณะ เครือ่งแบบพนักงำน เบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง ทุนกำรศึกษำ และเงินข่วยเหลือ กรณีเจ็บป่วย ประสบอุทกภัย หรือ
เสียชีวิต 

2. สวัสดิกำรเพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงในอนำคต เช่น กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพพนักงำน เปิดให้พนักงำนฝำกเงินสะสมใน
อัตรำ 3-15% และเชิญชวนให้พนักงำนออมเงินในรูปแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อมีควำมเดือดร้อนเรื่องเงินสำมำรถกู้ได้ และ
ส่งเสริมให้พนักงำนมีท่ีอยู่อำศัยของตนเอง โดยใช้สิทธิ์สวัสดิกำรเงินกู้ของบริษัทร่วมกับ ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ เป็นต้น 

ในปี 2561 มีจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ 967 คน และมีทุนเรือนหุ้นสะสม 33,471,250 บำท ซึ่งเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง   
3. สวัสดิกำรด้ำนกีฬำและนันทนำกำร เช่น ชุดอุปกรณ์กำรออกก ำลังกำย กิจกรรมแข่งขันกีฬำ กำรสร้ำงควำมบันเทิง

กำรละเล่นต่ำงๆ  
 
 
 



 

103 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

4. สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย จัดให้มีห้องพยำบำล โดยมีแพทย์บริษัทมำตรวจทุกสัปดำห์ พร้อมท้ังจัดให้มี
พยำบำลมำประจ ำวันละ 2 คน ให้เพียงพอต่อกำรบริกำรและค ำปรึกษำ ให้ควำมรู้เรื่องสุขภำพอนำมัย เช่น คุณแม่คุณภำพ 
กำรบริโภคอำหำร กำรป้องกันโรคติดต่อ และกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี เช่น x-ray ปอด ตรวจหำระดับเบำหวำน ไขมัน ควำม
ดันโลหิต และมะเร็งปำกมดลูก เป็นต้น 

5. สวัสดิกำรเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจและเชิดชูเกียรติพนักงำน เช่น กำรมอบเงินรำงวัลแก่พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนครบ 10, 
20, 30, และ 40 ปี   

   

 
 

2. นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงาน 
1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบกำรจ้ำงงำนท่ีมีสัญญำจ้ำงที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและมีข้อตกลงกำรจ้ำงงำนอย่ำงชัดเจน 
2. บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรผ่ำน ระบบคณะกรรมกำรสวัสดิกำร และระบบ

อื่นๆ ซึ่งพนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อเป็นส่ือในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งให้เกิดควำมเป็นธรรมใน

กำรจ้ำงงำน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ มีกำรจ้ำงงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่มีกำรใช้แรงงำนบังคับ และไม่หลีกเล่ียงภำระหน้ำที่ของ

นำยจ้ำง ซึ่งครอบคลุมทั้งกำรจ้ำงงำนของผู้รับเหมำ ผู้รับจ้ำงช่วง นักศึกษำฝึกงำน 
2. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทำงเพศ สีผิว เชื้อชำติ ศำสนำ 

อำยุ ควำมพิกำร หรือสถำนะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน 
3. มีกำรจัดท ำแผนก ำลังคนประจ ำปี เพื่อหลีกเล่ียงกำรจ้ำงงำนบำงเวลำ หรือกำรจ้ำงแรงงำนชั่วครำว 
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4. กรณีที่มีต ำแหน่งงำนว่ำง บริษัทฯ จะให้โอกำส และพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนของบริษัท ที่มีอยู่ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ที่ว่ำงนั้นก่อน หำกไม่สำมำรถสรรหำพนักงำนจำกภำยในบริษัทฯ ได้ จึงจะด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำและว่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอก 

5. จัดท ำสัญญำจ้ำงที่เป็นธรรม ตำมประเภทกำรจ้ำงแบบสัญญำจำ้งไม่มีก ำหนดระยะเวลำ และสัญญำจ้ำงที่ระบุ
ระยะเวลำที่แน่นอน เช่น สัญญำจ้ำงพนักงำนประจ ำ สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ สัญญำจ้ำงท ำของ เป็นต้น 

6. จัดให้มีสภำพกำรจ้ำงที่เหมำะสมครอบคลุมค่ำจ้ำง ชั่วโมงกำรท ำงำน วันหยุดประจ ำสัปดำห์ วันหยุดพักผ่อน
ประจ ำป ีวันหยุดตำมประเพณี สุขภำพและควำมปลอดภัย กำรคุ้มครองแรงงำน และหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น 

7. มีระบบกำรบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และ
มีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรพิจำรณำขึ้นค่ำจ้ำงประจ ำปี 

8. จัดให้พนักงำนท่ีเริ่มงำนใหม่ ได้รับกำรฝึกอบรม และได้รับค ำแนะน ำที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
9. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนทุกระดับ ได้รับกำรฝึกอบรม แลกเปล่ียนควำมรู้เพื่อพัฒนำควำมรู้

ควำมสำมำรถอย่ำงทั่วถึง สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ และให้โอกำสเจริญก้ำวหน้ำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
10. มีกำรแจ้งให้พนักงำนทรำบเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกำรท ำงำน และสิทธิตำมกฎหมำย โดยกำรติดประกำศ 

ส่ือสำร ชี้แจงให้พนักงำนรับทรำบ 
11. เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงกำรส่ือสำร เสนอแนะ และร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรท ำงำน ผ่ำนทำงตู้ รับ

ข้อเสนอแนะ ผู้บังคับบัญชำ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำรสวัสดิกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งข้อเสนอต่ำงๆ จะ
ได้รับกำรพิจำรณำภำยใน 30 วัน และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบภำยใน 7 วัน ก ำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ำย และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท ำงำนร่วมกัน โดยมีช่องทำงในกำรร้องทุกข์ดังนี้ 

11.1) ยื่นค ำร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุ วัน เดือน ปี ที่เขียน ยื่นตรงกับ
ผู้บังคับบัญชำ หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือคณะกรรมกำรสวัสดิกำร หรือคณะกรรมกำรบริหำร 

11.2) เขียนค ำร้องทุกขเ์ป็นหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ และระบุ วัน เดือน ปี ที่เขียนใส่ตู้รับเสนอแนะ/
ร้องเรียน 

11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com 
11.4) ตู้ป.ณ.27 ปณฝ.สำธุประดิษฐ์ ถ.พระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

12. จัดให้มีกระบวนกำรพิจำรณำกำรลงโทษทำงวินัยตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด ทั้งนี้จะไม่มีกำรปลดออก เลิกจ้ำง และ
ไล่ออก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ 

13. จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมำะสมแก่พนักงำน 
14. จัดหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึง

หลักควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย เพื่อเป็นกำรส่งเสริม และยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน 
15. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่ำนข้อมูลกำรจ้ำงงำน หรือควำมลับของพนักงำนต่อบุคคลภำยนอก หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยมี

กำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน มีระบบกำรจัดเก็บไว้ที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  และ
ก ำหนดสิทธิ์ของผู้รับผิดชอบ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน 
 
 
 

mailto:anticorruption@thanulux.com
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16. จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อประชุม ติดตำม และวำงแผนป้องกันผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก
ภำวะเศรษฐกิจภำยในและภำยนอก อันจะส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรจ้ำงแรงงำน 
            บริษัทฯ ด ำเนินกำรสรรหำ คัดเลือก และจ้ำงงำน โดยมีกระบวนกำรสรรหำ คัดเลือก และกำรว่ำจ้ำงที่โปร่งใส เป็น
ธรรม และเปิดให้มีกำรสรรหำทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อเพิ่มโอกำสควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน และ
เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมกับงำนอย่ำงแท้จริง ท้ังนี้ยึดหลักควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค ไม่เลือกปฏิบัติ มี
กำรจ้ำงงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และมีกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน เข้ำท ำงำนบนพื้นฐำน
ของกำรดูแลเบื้องต้น จัดหำบ้ำนพัก ของบริษัทส ำหรับพนักงำนพิกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำท ำงำน 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีกำรวำงแผนอัตรำก ำลังเพื่อหลีกเล่ียงกำรจ้ำงแรงงำนชั่วครำว  ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มีกำรจ้ำง
แรงงำนแบบสัญญำจ้ำงรำยปี ยกเว้นพนักงำนที่เกษียณอำยุงำนแล้ว มีควำมประสงค์จะขอท ำงำนต่อ บริษัทฯ จะ
พิจำรณำเป็นรำยบุคคล โดยจะต่อสัญญำเป็นรำยปี 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีพนักงำนทั้งส้ิน 2,198 คน แบ่งเป็น ส ำนักงำนใหญ่ 1,013 คน สำขำล ำพูน 524 คน สำขำ
กบินทร์บุรี 463 คน สำขำบำงพลี 13 คน และสำขำแม่สอด 185 คน มีกำรจ้ำงพนักงำนพิกำรจ ำนวน 23 คน   

3. นโยบายชั่วโมงการท างาน 
1. บริษัทฯ ก ำหนดชั่วโมงกำรท ำงำนปกติและชั่วโมงกำรท ำงำนล่วงเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
2. กำรท ำงำนล่วงเวลำต้องเป็นไปตำมควำมสมัครใจของพนักงำน โดยพนักงำนยินยอม ท ำงำนล่วงเวลำตำมที่

กฎหมำยก ำหนด 
3. บริษัทฯ ได้ก ำหนดเวลำพักในวันท ำงำน วันหยุดประจ ำสัปดำห์ และวันลำพักผ่อนประจ ำปี 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ ก ำหนดวันท ำงำน เวลำท ำงำนปกติ ดังนี้ 

1.1 ฝ่ำยส ำนักงำน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำ 08.00 - 17.30 น.  

1.2 ฝ่ำยโรงงำน วันจันทร์ ถึง วันเสำร์ เวลำ 07.30 - 16.30 น.  

2. เวลำพัก บริษัทฯ ก ำหนดให้พนักงำนมีเวลำพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจำกที่พนักงำนท ำงำนติดต่อกันมำไม่เกิน 
5 ชั่วโมง โดยก ำหนด ดังนี ้

2.1 ฝ่ำยส ำนักงำน  พักเวลำ 12.00 - 13.00 น 
2.2 ฝ่ำยโรงงำน  พักเวลำ 11.00 - 12.00 น. และ เวลำ 11.30 - 12.30 น. 

3. วันหยุดประจ ำสัปดำห์ บริษัทฯ ก ำหนดวันหยุดประจ ำสัปดำห์ ดังนี้ 
3.1 ฝ่ำยส ำนักงำน  หยุดวันเสำร์ - วันอำทิตย์ 

3.2 ฝ่ำยโรงงำน  หยุดวันอำทิตย์ 

4. กรณีที่มีควำมจ ำเป็น บริษัทฯ สำมำรถสับเปล่ียนวันหยุดประจ ำสัปดำห์ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยบริษัทฯ 
จะแจ้งให้พนักงำนทรำบล่วงหน้ำ 

5. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงำนมำท ำงำนในวันหยุด เว้นแต่กรณีฉุกเฉินท่ีไม่สำมำรถท ำกำรผลิตให้ทันตำม
ก ำหนดส่งออก หรืองำนท่ีไม่สำมำรถท ำในเวลำท ำงำนปกติ เช่น งำนตรวจเช็คสภำพเครื่องจักร งำนซ่อมแซมหม้อไอน้ ำ ท ำ
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ควำมสะอำดรำงไฟ เป็นต้น ผู้บังคับบัญชำขั้นต้นต้องท ำเรื่องขออนุมัติตำมล ำดับขั้น เพื่อให้พนักงำนมำท ำงำนในวันหยุด 
หลังจำกนั้นต้องแจ้งเรื่องให้ฝ่ำยบุคคลทรำบ 

6. กำรท ำงำนล่วงเวลำ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำย กำรท ำงำนในเวลำ
ท ำงำน 8 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงครึ่ง ต่อวัน ตำมที่ก ำหนดไว้ กรณีมีควำมจ ำเป็น เช่น ไม่สำมำรถท ำงำนได้ทันตำม  

ก ำหนดกำรส่งออก หรืออำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่งำนและบริษัท  บริษัทฯ อำจขอให้พนักงำนท ำงำนล่วงเวลำเท่ำที่
จ ำเป็น โดยต้องได้รับควำมยินยอมจำกพนักงำนด้วย และรวมแล้วต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ยกเว้น กรณีเป็นเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งอำจมีผลท ำให้มีกำรท ำงำนล่วงเวลำเกินกว่ำที่ก ำหนดได้ 

7. กำรท ำงำนล่วงเวลำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ และพนักงำนจะต้องให้ควำมยินยอม และสมัคร
ใจในกำรท ำงำนล่วงเวลำ โดยพนักงำนจะต้องลงชื่อยนิยอมในแบบฟอร์มขออนุมัติกำรท ำงำนล่วงเวลำ และผู้บังคับบัญชำ
ต้องส่งแบบฟอร์มดังกล่ำวให้ฝ่ำยบุคคลก่อนท ำงำนล่วงเวลำ 

8. กรณีท ำงำนล่วงเวลำ ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดเวลำให้พนักงำนพักก่อนเริ่มท ำงำนล่วงเวลำอย่ำงน้อย 
20 นำที 

4. นโยบายการบังคับใช้แรงงาน 
1. บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงำนท่ีถูกบังคับในกำรจ้ำงงำนทุกรูปแบบ 
2. บริษัทฯ ต้องไม่มีกำรเรียกร้องให้วำงเงิน ส่ิงของ หรือเอกสำรค้ ำประกันในกำรเข้ำท ำงำนกับบริษัทฯ เว้นแต่

กฎหมำยยกเว้นไว้ 
3. บริษัทฯ จะจัดท ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน กำรท ำงำนล่วงเวลำ กำรร้องทุกข์ กำรลำออก และแนว

ปฏิบัติอื่นๆ โดยให้สอดคล้องตำมกฎหมำย และข้อก ำหนด มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และคงรักษำแนวปฏิบัติเหล่ำนี้
อย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้พนักงำนทุกประเภทปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

4. บริษัทฯ จะสื่อสำรนโยบำยกำรบังคับใช้แรงงงำนตั้งแต่กำรจ้ำงงำน กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เป็นต้น 
ให้แก่พนักงำนทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ลูกจ้ำงทุกคนได้มีควำมรู้ มีจิตส ำนึก และสำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยและ
ข้อก ำหนดแห่งมำตรฐำนน้ี ตั้งแต่เริ่มเข้ำงำนใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ 

5. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนผู้จัดซื้อจัดจ้ำง ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมำช่วงที่มีกำรปฏิบัติเรื่องกำรบังคับกำรใช้แรงงำน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีกำรบังคับใช้แรงงำนโดยเฉพำะแรงงำนจำกผู้ต้องขัง 
2. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีกำรบังคับใช้แรงงำนท่ีเกิดจำกกำรบังคับ ขู่เข็ญ หรือลงโทษ โดยที่พนักงำนไม่สมัคร

ใจท ำงำน ตั้งแต่เริ่มเข้ำงำน จนกระทั่งพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำน โดยด ำเนินกำร ดังนี ้
2.1. กำรรับสมัคร เมื่อพนักงำนสมัครเข้ำท ำงำนกับบริษัทฯ จะต้องเขียนใบสมัครงำน พร้อมแนบส ำเนำ

หลักฐำนกำรสมัครงำน ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 ส ำเนำบัตรประชำชน 
 2.1.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 2.1.3 ส ำเนำกำรศึกษำ 
 2.1.4 อื่นๆ เช่น ส ำเนำกำรรับรำชกำรทหำร ส ำเนำใบรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) 
 



 

107 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

2.2 กำรค้ ำประกัน บริษัทฯ ไม่มีกำรเรียกร้องให้วำงเงิน ส่ิงของ หรือเอกสำรค้ ำประกันในกำรเข้ำท ำงำน

กับบริษัท เช่น กำรยึดบัตรประชำชน สมุดบัญชีธนำคำร เอกสำรส ำคัญอื่นๆ ของพนักงำน เป็น

หลักฐำนในกำรจ้ำงงำน หรือมีกำรท ำสัญญำผูกมัดใดๆ กับผู้สมัครงำน 

2.3 กรณีที่มีญำติ หรือเพื่อนของพนักงำนมำขอพบ บริษัทฯ อนุญำตให้พนักงำนออกไปพบญำติ หรือ

เพื่อนได้ในเวลำพัก กรณีที่เป็นเรื่องฉุกเฉิน และเป็นเวลำท ำงำน บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้พนักงำน

ทรำบโดยด่วน และอนุญำตให้พนักงำนสำมำรถพบหรือติดต่อได้ตำมควำมเหมำะสม 

2.4 กรณีที่พนักงำนต้องออกไปท ำธุระส่วนตัว เช่น พบญำติ โทรศัพท์ ไปห้องพยำบำล ฯลฯ ในช่วงเวลำ
งำน พนักงำนจะต้องท ำหนังสือขออนุญำตท ำธุระส่วนตัว พร้อมทั้งระบุเหตุผล และต้องได้รับ
อนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำก่อน จึงจะออกไปได้ 

2.5 กำรลำออก กรณีที่พนักงำนมีควำมประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษัท พนักงำน
สำมำรถยื่นเรื่องขอลำออกได้โดยขอแบบฟอร์มใบลำออก ได้ที่หัวหน้ำงำน และต้องแจ้งลำออก
ล่วงหน้ำ 30 วัน เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลำในกำรสรรหำพนักงำนใหม่มำทดแทน และไม่ให้มีผลกระทบ
และเกิดควำมเสียหำยแกง่ำน เว้นแต่จะมีเหตุผลชี้แจงให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมจ ำเป็นที่ไม่อำจแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำได้ 

5. นโยบายแรงงานเด็ก 
บริษัทฯ มีนโยบำยไม่จ้ำงเด็กที่อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี เป็นพนักงำนของบริษัท  

6. นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
1. บริษัทฯ จะเคำรพสิทธิ เสรีภำพของพนักงำนทุกคนที่จะคบหำสมำคมกันได้อย่ำงเสรี และไม่ก่อให้เกิดควำม

เดือดร้อนใดๆ แก่พนักงำน บริษัท และชุมชน 
2. บริษัทฯ จะเคำรพสิทธิของพนักงำนในกำรรวมตัวจัดตั้ง และร่วมเป็นสมำชิก  เป็นกลุ่ม หรือคณะกรรมกำร

อื่นๆ ในบริษัท และยอมรับกำรร่วมเจรจำต่อรอง กำรคัดเลือกหรือตั้งผู้แทนโดยไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
เพื่อขัดขวำงหรือแทรกแซงกำรใช้สิทธิ์ของพนักงำน 

3. บริษัทฯ จะให้กำรรับรองผู้แทนพนักงำนท่ีได้รับกำรสรรหำคัดเลือกจำกฝ่ำยพนักงำน โดยจะได้รับกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก และได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกับพนักงำนคนอื่น โดยไม่กล่ันแกล้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหรือไม่กระท ำกำรใดๆ 
ที่ไม่เป็นธรรม 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ จะเคำรพสิทธิ เสรีภำพของพนักงำนทุกคนที่จะคบหำสมำคมกันได้อย่ำงเสรีในเรื่องที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนใดๆ แก่พนักงำนและบริษัท  
2. บริษัทฯ จัดให้มีกำรเลือกตั้งตัวแทนพนักงำนในรูปของคณะกรรมกำรสวัสดิกำร โดยขั้นตอนกำรเลือกตั้ง

เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนปี 2541 ซึ่งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรมีหน้ำที่ดูแลสวัสดิกำร  เป็นตัวแทน
พนักงำนในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ต่ำงๆ และหำแนวทำงแก้ไข ร่วมกับตัวแทนผู้บริหำรในกำรปรับปรุงพัฒนำเรื่องต่ำงๆ 
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ตำมแนวทำงที่สงบ และถูกต้องตำมกฎหมำย  โดยบริษัทฯ  จะไม่ขัดขวำง หรือลงโทษพนักงำน  ซึ่งผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร จะประชำสัมพันธ์ให้กับพนักงำนทรำบผ่ำนทำงหัวหน้ำงำน ป้ำยประกำศ หรือเสียงตำมสำย เป็นต้น 

7. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเพื่อเป็นแนวทำง

ส ำหรับพนักงำน ลูกค้ำ และผู้มำติดต่อ ในกำรป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อให้เกิดสวัสดิภำพแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และ
อนุรักษ์สภำพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนจะเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมนโยบำยนี้ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพ 

พนักงำน ลูกค้ำ และผู้มำติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
เรื่องควำมปลอดภัยที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ได้ประกำศใช้และมำตรฐำนท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ซึ่งมีนโยบำย ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรทบทวนติดตำมให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีควำมเส่ียง 

2. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนกำรใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่เหมำะสม รวมถึงกำรรักษำไว้ซึ่งสุขภำพอนำมัยที่ดีของพนักงำนทุกคน  

3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย คู่ธุรกิจ ใน
กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

4. บริษัทฯ จะติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังน้ี 
ด้านความปลอดภัย 
1. อบรมดั บ เพลิ งเบื้ อ งต้ น  เพื่ อส ร้ำงควำมมั่ น ใจใน เรื่อ งควำมปลอดภั ยให้พ นักงำนและแม่ ค้ ำ 

ท่ีโรงงำนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำกอัคคีภัย รวมท้ังให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เรื่องของอัคคีภัย วิธีกำรป้องกัน ระมัดระวังและแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถำนประกอบกำรหรือภำยในท่ีพักอำศัย 

2. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น กำรซ้อมอพยพหนีไฟ กำร 
ซ้อมสำรเคมีหกรั่วไหล กำรซ้อมแก็สรั่วไหลท่ีโรงอำหำร และกำรซ้อมแผนหม้อไอน้ ำรั่ว ซึ่งอำจจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลำ  
โดยจัดท ำกำรฝึกซ้อม ปีละ 1 ครั้ง และซ้อมอพยพหนีไฟแผนเพลิงไหม้ ปีละ 2 ครั้ง  

3. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนมำกข้ึน เช่น กำรอบรมกำรใช้เครื่องจักรอันตรำย กำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและกำรอบรม  
กำรใช้สำรเคมีอย่ำงปลอดภัย รวมท้ังมีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในหลำยๆ ช่องทำง เช่น กำรประชุมแถว 
ในตอนเช้ำก่อนเข้ำงำน จัดบอร์ดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 

4. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้พนักงำนสำมำรถช่วยเหลือตนเองและ 
ผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุอันตรำย โดยจัดฝึกอบรมให้ทรำบถึงวิธีกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้นและกำรกู้ชีพข้ันพื้นฐำน เช่น กำร 
ห้ำมเลือด กำรกระตุ้นหัวใจ และกำรผำยปอด รวมถึงกำรปฐมพยำบำลบำดแผลทุกชนิด ตลอดจนกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย  
อย่ำงถูกต้องก่อนน ำไปส่งต่อโรงพยำบำล 
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ด้านอาชีวอนามัย 
1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงำนที่ท ำงำนในจุดที่ก ำหนดให้สวมใส่ขณะ

ปฏิบัติงำน เช่น ท่ีครอบหู ถุงมือเหล็ก หรือผ้ำปิดจมูก เป็นต้น 
2. กำรตรวจสุขภำพตำมควำมเส่ียงของงำน เช่น ตรวจกำรท ำงำนของตับ ตรวจหำสำร Toluene, Acetone, 

Ketone ในปัสสำวะ ตรวจหำสำรตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภำพกำรได้ยินและตรวจสมรรถภำพปอด ซึ่งเป็นกำรตรวจ
ร่ำงกำยเพื่อค้นหำควำมผิดปกติจำกกำรท ำงำนท่ีมีควำมเส่ียงในบริษัท 

3. กำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเส่ียงของพนักงำนเข้ำใหม่ภำยใน 30 วัน เช่น กำรตรวจหำสำรโทลูอีน, Acetone, 
Ketone ฟอร์มำลดีไฮด์ในปัสสำวะ ตรวจสมรรถภำพปอด ตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน และตรวจสมรรถภำพสำยตำ เป็น
กำรตรวจร่ำงกำยเพื่อค้นหำภำวะร่ำงกำยซึ่งอำจผิดปกติของพนักงำนใหม่ที่เข้ำมำท ำงำนภำยใน 30 วัน 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กำรตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ได้ท ำกำรตรวจโรงงำนผลิตในเรื่องสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด ได้แก่ ควำมร้อน แสงสว่ำง เสียง ฝุ่น และเขม่ำของปล่องระบำยอำกำศหม้อไอน้ ำ โดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจวัดปีละ
1 ครั้ง ส่วนเรื่องควำมเข้มข้นของสำรเคมี ตรวจวัดคุณภำพน้ ำเข้ำ-ออก ของ boiler และกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำท้ิงน้ัน บริษัทฯ 
ด ำเนินกำรตรวจปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อพนักงำน  
ท่ีปฏิบัติงำนมำตรฐำน 

 

ในปี 2561 ไม่มีพนักงำนประสบอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงำน 

8. การสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิตกับการท างาน (Work-life Balance) 
บริษั ท ฯ  ส นั บส นุ นกำรส ร้ ำ งสมดุ ล ยภ ำพ ระหว่ ำ งชี วิ ต กั บ กำรท ำงำน  เพื่ อ ใ ห้พ นั ก งำน เกิ ดค วำม 

อยู่ดีมีสุข อันจะส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จ ควำมมั่นคง และควำมก้ำวหน้ำ โดยมอบหมำยงำนท่ีมีคุณค่ำตรงกับควำมสนใจ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน กำรจ่ำยผลตอบแทนและสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรท ำงำน กำร
ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้อื่น มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อส่งเสริมให้
เกิดสมดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน บริษัทฯ จึงน ำหลัก Happy 8 workplace มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนมีควำมสุขมำกข้ึน ดังน้ี 

1. Happy Body ส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพดี  
- จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพตำมกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงจำกทุกลักษณะงำนของบริษัท เช่นสำรเคมี แสง เสียง 
- จั ด ห ำอุ ป ก รณ์ เค รื่ อ ง ใช้ เพื่ อ อ ำน วยค วำม ส ะด วก ให้ พ นั ก งำน ใน ก ระบ วนกำรผลิ ต ท่ี ต้ อ ง  
น่ังหรือยืนท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำนำนตำมหลักกำรยศำสำตร์ (Ergonomics) 

- มีแพทย์ พยำบำลวิชำชีพ ให้ค ำแนะน ำเรื่องสุขภำพ  
2 . Happy Heart ส่ ง เส ริม ให้ พ นั ก งำน รู้ จั ก ก ำ รมี น้ ำ ใจ แล ะ เอื้ อ อ ำท รซึ่ งกั น แล ะกั น  ส นั บ ส นุ น ให้ มี  

จิตอำสำ เช่น จัดกิจกรรมบริจำคโลหิตให้กับสภำกำชำดไทย โรงพยำบำลล ำพูน และโรงพยำบำลกบินทร์บุรีอย่ำงต่อเน่ืองทุก
ไตรมำส  

ในปี 2561 พนักงำนได้ร่วมกันบริจำคโลหิต เป็นปริมำณมำกกว่ำ 230,950 ซีซี ซึ่งสำมำรถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 
1,736 คน 

3. Happy Relax กำรจัดกิจกรรมให้พนักงำนได้ผ่อนคลำย เช่น กำรแข่งขันกีฬำสี 
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4. Happy Brain จัดให้พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมท้ังภำยในและภำยนอกบริษัท ส่งเสริมให้พนักงำนค้นคว้ำหำควำมรู้
ได้ด้วยตนเองผ่ำนระบบ Internet โดยจัดท ำในรูปแบบ Web-board เพื่อให้พนักงำนได้พัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกน้ีบริษัทฯ จัดให้มีกำรประกวดนวัตกรรมกลุ่มธนูลักษณ์ (Thanulux Innovation Awards) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 เพื่อต่อ
ยอดควำมรู้ และกระตุ้นพนักงำนให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

5. Happy Soul เป็นกำรปลูกฝังให้พนักงำนมีศีลธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ส่งเสริมพนักงำนเป็นคนดี และอนุรักษ์สืบ
สำนวัฒนธรรมประเพณีอันดี เช่น กำรท ำบุญตักบำตรทุกเดือน กำรรดน้ ำด ำหัวในวันสงกรำนต์ กำรสวดมนต์ท ำสมำธิ 

6. Happy Money บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักกำรออม กำรเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพฝำกสะสมใน
อัตรำ 3-15% ของค่ำจ้ำง และกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงำนเครือสหพัฒน์ ขณะเดียวกัน ได้ปลูกฝังให้
พนักงำนใช้จ่ำยตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

7. Happy Family จัดต้ังมุมนมแม่เพื่อส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดกิจกรรมวันแม่: บอกรักแม่   
8. Happy Society ปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น กำรร่วมปลูก

ต้นไม้ กำรบริจำคเงินและสิ่งของ 

                 
       กิจกรรมประกวดคนดีประจ ำอำคำร                                      กิจกรรมสวดมนต์และน่ังสมำธิ 

                                        
                                                     โครงกำรปลูกไม้ร่ม ร่วมกับภำครัฐ (สำขำกบินทร์บุรี) 
 
 

พร้อมกันน้ีได้จัดตั้งทีมงำน Happy Workplace ข้ึน เพื่อร่วมสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในสถำนท่ีท ำงำนให้
มีควำมสุข และจัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ เพื่อรับทรำบควำมต้องกำรของพนักงำน และน ำผลท่ีได้มำจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
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                    ประเด็น                                         ผลการด าเนินงาน      
                             

1.   คุณภำพชีวิตท่ีดีในกำรมำท ำงำน   * ปรับเปลี่ยนเวลำท ำงำน                 
                                                                                         ฝ่ำยส ำนักงำน   เดิม   7.30-17.30 น.     
                                                                                                                 ใหม ่  8.00-17.30 น.    
                                                                                         ฝ่ำยผลิต           เดิม   7.00-16.00 น.                                    
                                                                                                                 ใหม ่  7.30-16.30 น. 

2.   กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำน * จัดแข่งขันกีฬำสีภำยใน 
 

            
 

นอกจำกกิจกรรมภำยใต้ “Happy 8 workplace” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมสุขในกำรท ำงำนมำกขึ้น
แล้ว ส่ิงหนึ่งที่บริษัทฯ ห่วงใย คือ กำรด ำเนินชีวิตของพนักงำนที่มีภำระด้ำนกำรเงิน ซึ่งเป็นปัญหำของสังคมในปัจจุบัน ท่ี
ผ่ำนมำบริษัทฯ จัดให้ค ำปรึกษำ กำรอบรม ปลูกฝังเรื่องกำรออม กำรใช้จ่ำยตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงกำร
ป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงำนเครือสหพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2556 
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรออม และบรรเทำควำมเดือดร้อนด้ำนกำรเงิน ซึ่งเป็นช่องทำงกำรแก้ปัญหำหนี้นอกระบบของ
พนักงำนได้เป็นอย่ำงดี ปัจจุบันพนักงำนของบริษัท ได้สมัครเป็นสมำชิกของสหกรณ์จ ำนวน 967 รำย และในปี 2561 
สหกรณส์ำมำรถให้บริกำรแก่พนักงำนของบริษัท แบ่งเป็นเงินกู้เพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ จ ำนวน 31 รำย เป็นเงิน 29,851,283 
บำท เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน และเงินกู้สำมัญ เพื่อมุ่งเน้นกำรพัฒนำให้สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่
ดี (สุขภำพ กำรศึกษำ ซ่อมแซมที่อยู่อำศัย) จ ำนวน 315 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 3,857,922 บำท 

บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนนโยบำยกำรออมเงินกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำน บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำร “บริษัท
เกษียณสุข”  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้พนักงำนมีเงินใช้จ่ำยอย่ำงเพียงพอส ำหรับ
ใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยมี นำยรพี สุจริตกุล เลขำธิกำร ก.ล.ต. เข้ำ
มำร่วมชี้แจงรำยละเอียดให้ควำมรู้กับพนักงำนในกำรเลือกแผนกำร
ลงทุนอย่ำงเหมำะสมกับเป้ำหมำยเกษียณของพนักงำน 

จำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมสมดุลย
ระหว่ำงคุณภำพชีวิตกับกำรท ำงำน ท ำให้บริษัทฯ ได้รับรำงวัล 
“สถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำร
แรงงำน ระดับประเทศ” ของส ำนักงำนใหญ่ สำขำล ำพูน และสำขำ
กบินทร์บุรี นับเป็นรำงวัลอันทรงเกียรติแสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรกำรดูแลคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน ในฐำนะ
ทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุด และเป็นผู้มีส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
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9. การฝึกอบรมและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร โดยตระหนักเสมอว่ำพนักงำนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ำขององค์กรและ

เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ จึงมุ่งเน้นในกำรพัฒนำควำมรู้ส่งเสริมศักยภำพ
ควำมสำมำรถให้กับผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 

• Operation Level  เน้นกำรท ำงำนท้ัง Hard & Soft Skills  
• Supervisor Level  เน้นเรื่องกำรส่ือสำรและทักษะกำรบริหำรคน 
• Manager / Successor Level  เน้นภำวะผู้น ำเชิงรุกและกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังค่ำนิยมองค์กร (Core Value) “SMART” ให้แก่

บุคลำกรเพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ภำยใต้กำรปรับตัวให้ทันต่อยุค
โลกำภิวัฒน์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลำ โดยมีกำรวำงกรอบแนวคิดในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี้ 

 
                                        แผนการพัฒนาบคุลากร ประจ าปี 2561 
 
1. การพัฒนากลุ่มผู้บริหาร  
บริษัทฯ ได้มีกำรจัดให้มีโปรแกรมในกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มผู้บริหำร โดยมุ่งเน้นพัฒนำควำมรู้และทักษะ

เกี่ยวกับกำรเปิดมุมมองโลกทัศน์ในยุค 4.0 ตลอดจนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร เช่น หลักสูตร Big 
Data Analytics หลักสูตรกลยุทธ์กำรตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 หลักสูตรกลยุทธ์กำรสร้ำงแบรนด์สู่สำกล 
หลักสูตร Digital Marketing และหลักสูตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น CAC โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจำก
ภำยนอกมำเสริมสร้ำงทักษะที่ส ำคัญให้กับกลุ่มผู้บริหำรดังกล่ำว รวมทั้งทำงบริษัทได้เริ่มด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรผู้สืบ
ทอดต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ในต ำแหน่งระดับกรรมกำรและต ำแหน่งงำนส ำคัญ เพื่อป็นกรอบในกำรบริหำรและ
พัฒนำให้สอดคล้องกับศักยภำพและควำมสำมำรถของผู้บริหำรให้มีควำมพร้อมต่อกำรบริหำรจัดกำรให้ตรงกับทิศทำง
ขององค์กรในอนำคต 
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                                Big Data Analytics                        กลยุทธ์กำรสร้ำงแบรนด์สู่สำกล 
 

 

                    
            กลยุทธ์กำรตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0                               Digital Marketing 

2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน  
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่ม Key Person เป็นกำรค้นหำและคัดเลือกบุคลำกรที่เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มี

คุณภำพเหมำะสมกับองค์กร ตลอดจนพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในงำน 
สำมำรถผลักดันงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้บรรลุผลส ำเร็จ 

ในปี 2561 มีจ ำนวน Key Persons ทั้งหมด 59 คน (แบ่งเป็นฝ่ำยธุรกิจ 14 คน  ฝ่ำยผลิต 27 คน และฝ่ำย
สนับสนุนกิจกำร 18 คน) โดยมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้มี
ควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำของพนักงำนแต่ละคน พร้อมทั้งใช้เครื่องมือกำรพัฒนำบนหลักกำร 10/20/70 กล่ำวคือ 
ได้รับควำมรู้และทักษะจำกกำรอบรมร้อยละ 10 จำกนั้นผู้บังคับบัญชำหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลให้ค ำแนะน ำ/สอนงำนอีกร้อย
ละ 20 และสุดท้ำยร้อยละ 70 ต้องน ำควำมรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงำนที่รับผิดชอบด้วยตนเองหรือแลกเปล่ียน
ควำมรู้และทักษะใหม่ให้ผู้อื่น ในขณะเดียวกันได้จัดให้มีกำรประเมินผลกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง และมีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในควำมก้ำวหน้ำในงำนอำชีพ 

3. การพัฒนากลุ่มพนักงานธุรกิจและดีไซน์เนอร์  
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำเสื้อผ้ำส ำเร็จรูปและเครื่องหนัง ดังน้ันพนักงำนกลุ่มธุรกิจและดีไซน์เนอร์ จึงถือ

ว่ำเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทท่ีให้ควำมส ำคัญ โดยมีโปรแกรมกำรกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรเฉพำะ
สำยวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้อง (Learning & Development Program) รวมชั่วโมงกำรพัฒนำท้ังหมด 48 ชั่วโมง อันได้แก่ Trend 
Fashion  ควำมรู้เรื่องต้นทุนสินค้ำ ควำมรู้เรื่องวัตถุดิบ กลยุทธ์กำรสร้ำงแบรนด์สู่สำกล เทคนิคกำรน ำเสนอส ำหรับ Designer 
ทักษะกำรส ำรวจตลำด Visual Merchandiser กลยุทธ์กำรตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0 และ Digital Marketing โดยได้
เรียนเชิญผู้เชี่ยวชำญท้ังภำยในและภำยนอกมำให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (Experience Sharing) ตลอดจนมี
กำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงใกล้ชิดให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรยกระดับพัฒนำศักยภำพ เพื่อตอบโจทย์สินค้ำแฟชั่นท่ี
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เปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่หยุดน่ิง มีกำรแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว พร้อมรองรับเทรนด์อุตสำหกรรม 4.0 กำรออกแบบ
ในอนำคตแฟช่ันเชิงสร้ำงสรรค์ 

                      
                               Trend Fashion                               เทคนิคกำรน ำเสนอส ำหรับ Designer 

                    
                 ควำมรู้เรื่องต้นทุนสินค้ำ              Visual Merchandiser 
 

ตารางการเข้าอบรม (หลักสตูรทั่วไป) ของพนกังานหนว่ยงานต่างๆ 

 
หัวข้อฝึกอบรม 
(หลักสูตรทั่วไป) 

ผู้รับการฝึกอบรม 
 

วันที่ได้รับ
การฝึกอบรม 

 
จ านวนผู้ที่ได้รับ
การฝึกอบรม 

(คน) 

ธุรกิจ Apparel 
& Leather’s 

Goods 
Production 

สนับสนุน
กิจการ 

1. กำรตรวจประเมินภำยในระบบกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 

   19 ม.ค. 61 25 

2. กำรยศำสตร์เพื่อควำมปลอดภัย    16 มี.ค. 61 54 

3. ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับ
สำรเคมี 

   11 เม.ย. 61 14 

4. ดับเพลิงเบื้องต้น & กำรอพยพหนีไฟ    10 พ.ค. 61 53 

5. ควำมรู้เกี่ยวกับงำนสนับสนุนกิจกำร, 
ควำมปลอดภัย ชีวอนำมัยสิ่งทอ, CAC 
ส ำหรับพนักงำนใหม่ 

   
10 ส.ค. &  
5 พ.ย. 61 

25 
 

6. ปฐมพยำบำลเบื้องต้น    16 ส.ค. 61 63 

7. Corporate Governance & Anti-
Corruption 

   28 ก.ย. 61 56 
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4. การพัฒนากลุ่มระดับปฏิบัติการ และระดับหัวหน้างาน  
กำรพัฒนำบุคลำกรด้วยกำรฝึกอบรมเป็นเครื่องมือหนึ่งของกำรพัฒนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรมเกิดควำมรู้ ควำมเขัำใจ ทัศนคติ และควำมช ำนำญในเรื่องนั้นๆ และน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งกำรพัฒนำจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโลกแห่งกำรเปล่ียนแปลงในปัจจุบันย่อมต้องกำรอัพเดทควำมรู้ใหม่ เพื่อกำร
ปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยทันต่อกำรแข่งขันอยู่ตลอดเวลำ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 มีบุคลำกรท่ีได้รับกำรฝึกอบรม รวมจ ำนวน 1,595 คน (คิดเป็น 80% ของพนักงำนท้ังหมด) แบ่งเป็น 

• สำยงำนธุรกิจ      175 คน    
• สำยงำนผลิต   1,152 คน 
• สำยงำนสนับสนุนกิจกำร     268 คน 

สรุปข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมแต่ละสายงาน ประจ าปี 2561 

 
      โดยมีสัดส่วนกำรอบรมภำยในองค์กร (In-house Training) จ ำนวน 
74 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงกำรอบรมภำยใน 401 ชั่วโมง และสัดส่วน
กำรอบรมภำยนอกองค์กร (Public  Training) จ ำนวน 56 หลักสูตร 
คิดเป็นชั่วโมงกำรอบรมภำยนอก 490 ชั่วโมง รวมจ ำนวนหลักสูตร
ฝึกอบรมทั้งหมด 130 หลักสูตร คิดเป็นชั่วโมงกำรอบรมทั้งหมด 891 
ชั่วโมง  

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
“มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพที่เป็นเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือ

ความคาดหมาย” เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ส ำคัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำผู้บริโภค ผ่ำนทำง
ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรขององค์กร ทั้งกำรให้ควำมรู้  ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส กำรตลำดที่เป็นธรรม และ
กำรปฏิบัติตำมสัญญำที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและลูกค้ำอื่นๆ รวมทั้งกำรลดควำมเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจำกกำรใช้
ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร ผ่ำนกำรออกแบบ กำรผลิต กำรจ ำหน่ำย กำรให้ข้อมูล กำรสนับสนุนกำรบริกำร  และ
ขั้นตอนกำรเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในกำรรักษำข้อมูลของผู้บริโภคให้มีควำมปลอดภัย และเป็นควำมลับ  โดยได้
ก ำหนดนโยบำยไว้ ดังนี้ 

1. ด ำเนินธุรกิจด้ำนผลิต จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่น พัฒนำสินค้ำและบริกำร คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและ

บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง  
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
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3. ด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกค้ำ 
รักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจำกลูกค้ำ ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
5. ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้ำเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกัน

หำแนวทำงแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย 
6. จัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำร เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และค ำร้องเรียนพึงได้รับกำรเอำใจใส่

และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม 
มาตรฐานและความปลอดภัย 
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำ ดังนี ้

  1. ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสินค้ำ ISO 9001:2015 ตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบ จัดหำ
วัตถุดิบ กำรตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สำมำรถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนกำร 

  2.    ได้รับกำรรับรองฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 ส ำหรับผลิตภัณฑ์เส้ือเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงกำรฉลำกประหยัดไฟฟ้ำ 
เบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เส้ือ ของ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

  3.   มำตรฐำนกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004  
แสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลบนฉลำกผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เป็นไปตำม

หลักสำกลและตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมำยให้ผู้บริโภคได้ตระหนัก
ถึงกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภัยใส่ใจส่ิงแวดล้อม ระบบมำตรฐำน
แรงงำนไทย และสถำนประกอบกำรโรงงำนสีขำว เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำร
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นอกจำกนี้ได้ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่ลูกค้ำด้วย เช่น ป้ำย
แสดงข้อมูลวิธีกำรใช้ กำรดูแลรักษำผลิตภัณฑ์ 

การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทำงปฏิบัติควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ เช่น Website, Facebook ลูกค้ำสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ดังนี ้
1. ให้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรโดย

ไม่มีกำรกล่ำวอ้ำงเกินควำมจริงอันเป็นเหตุให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 
2. ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ และเป็นที่ไว้วำงใจ ตลอดจนมีกระบวนกำรท่ีให้ลูกค้ำเข้ำถึง

กำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ ควำมปลอดภัยของสินค้ำได้โดยง่ำย รวมทั้งมีควำมรวดเร็วในกำรตอบสนอง 
3. รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
4. ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับวิธีกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อลูกค้ำ 
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หมวดที่ 6  แนวทางการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ด ำเนิน

ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม รวมถึงกำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงโปร่งใส มีธรรมำภิบำลภำยใต้
กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (CG) โดยได้ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภำยในและภำยนอกองค์กร บริษัทฯ มีกำรส่ือสำร กำรท ำงำนร่วมกัน กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและกำรมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และค ำนึงถึงกำรรักษำสมดุลทำงสังคมและส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภำพสังคม  

โดยก ำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์ คือ “Triple Ps” 
1. Planet กำรสร้ำงนวัตกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
2. People กำรเสริมสร้ำงควำมไว้วำงใจจำกชุมชนและสังคมในกำรด ำเนินงำน 
3. Profit กำรพัฒนำให้องค์กรมีควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินงำน 
โดยเป็นกำรขยำยกำรวัดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จและคุณค่ำขององค์กร เน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรมองคุณค่ำ และ

ประเมินควำมส ำเร็จขององค์กรอย่ำงสมดุลท้ัง 3 ด้ำน คือ เศรษฐกิจ (กำรท ำให้ธุรกิจเติบโต) ด้ำนสังคม (กำรเกื้อกูลสังคม
รอบข้ำง) และด้ำนส่ิงแวดล้อม (กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม) รวมถึงกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีบรรษัทภิบำล ซึ่ง
ช่วยให้ธุรกิจสำมำรถประเมินควำมเส่ียงและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่ำงครบถ้วน 
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจ 
 

การบริหารจัดการเร่ืองของระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality management system) ISO 9001:2015 
บริษัทฯ มีกำรจัดท ำเรื่องระบบคุณภำพ ISO 9001:2015 เพื่อให้ได้สินค้ำที่มี
คุณภำพดีอย่ำงสม่ ำเสมอ และได้รับกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนที่ดีขึ้น ท ำให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจใน
สินค้ำและบริกำร เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล เพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน 
 
 

 
 
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001:2015   
บริษัทฯ มีระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส ำคัญจำก
กิจกรรม กำรด ำเนินธุรกิจให้มำกที่สุด โดยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เป้ำหมำยและ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
พลังงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง โดยควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษด้ำน
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดจำกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกำรจัดกำรขยะน้ ำเสียและสำรเคมี   
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CSR-DIW Continuous Award 2018 
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 4 ปีซ้อน ได้รับรำงวัลเกียรติยศ CSR-DIW 
Continuous Award 2018 โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

 
รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง ประจ าปี 2561   

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลดและน ำของเสียมำใช้
ประโยชน์ของบริษัท เป็นไปอย่ำงมีระบบครบวงจร และมีประสิทธิภำพ โดยควำม
ร่วมมือของพนักงำนทุกคนแบบมีส่วนร่วม และเพื่อลดปริมำณของเสียอุตสำหกรรมที่
แหล่งก ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพกำรน ำของเสียอุตสำหกรรมเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ 
จึงได้เข้ำร่วมโครงกำรกับกรมโรงงำนกระทรวงอุตสำหกรรม และได้รับรำงวัล 3Rs 
Awards ระดับเหรียญทอง โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ประโยชน์กำกของเสียที่มี
กำรจัดกำรของเสียภำยในโรงงำนที่ดีตำมหลัก และรำงวัล 3Rs Awards โครงกำร
ยกระดับผู้ประกอบกำรกำรจัดกำรของเสียภำคอุตสำหกรรม โดยเป็นโรงงำนที่มี
ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ที่ดี 
 
 
 

 

10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After Process) 
หมวดที่ 7  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับชุมชนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับ
ควำมพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นองค์กรที่สร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และ
ยึดถือแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมหลักสำกล โดยกำรปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส ำนึก พร้อมน ำแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตของตนเองสู่ชุมชนและสังคม และพัฒนำองค์กรตำมหลัก CSR ให้ดียิ่งขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องในทุกๆ ด้ำน 
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โครงการเครือสหพัฒน์ประชารัฐร่วมใจ  :  “การสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สงัคม“ 
ควำมมุง่มั่นและเปำ้หมำย 
โครงกำรสอนเย็บผ้ำ สร้ำงอำชีพสู่สังคม เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับมูลนิธิพระดำบสในโครงกำรลูกพระดำบส โดย

มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพให้กับสังคมชุมชน    
แนวทางบริหารจัดการ 
บริษัทฯ ได้จัดท ำและน ำองค์ควำมรู้ ทักษะ ฝีมือด้ำนกำรเย็บท่ี

บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญกำรเย็บสินค้ำท่ีมีคุณภำพ น ำมำสร้ำงเป็น
หลักสูตรกำรสอนเย็บผ้ำระยะสั้น 5 วัน โดยเปิดรับสมัครไม่จ ำกัด
คุณสมบัติ สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอำชีพ และมำ
จำกหลำยจังหวัดท่ัวประเทศ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ด้วยควำมตั้งใจ
จำกครูฝึกมืออำชีพ โดยมีเป้ำหมำยสอนให้ผู้ท่ีไม่เคยเย็บให้สำมำรถเย็บ
เป็น เย็บได้หลำกหลำยรูปแบบและมีคุณภำพ 

ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินโครงกำรเริ่มต้นตั้งแต่ปี  2559 ต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรและส ำเร็จหลักสูตร 14 รุ่น จ ำนวน 160 
คน โดยผู้จบหลักสูตรได้รับประกำศนียบัตรส ำเร็จหลักสูตร น ำมำซึ่ง
กำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับสังคม ในปี 2561 โครงกำร
เครือสหพัฒน์ประชำรัฐร่วมใจยังมุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในแต่ละเขพื้นท่ีสวนอุตสำหกรรมเครือสพัฒน์ ซึ่งมีกำรต่อยอด
กิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและขยำยผลกิจกรรม  ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมชุมชนร่วมกัน 

 
จำกแนวคิด “ร่วมสร้ำงชุมชนต้นแบบ” สำนต่อนโยบำยภำครัฐที่มุ่ง
ปลูกฝังค่ำนิยม กำรพึ่งพำตนเองตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมบุคลำกรของบริษัท เพื่อท ำงำนให้สังคมหลำยรูปแบบ ร่วม
จุดประกำยควำมคิด และปลูกจิตส ำนึกผ่ำนกิจกรรม สร้ำงแรง
บันดำลใจเพื่อปลุกพลังแห่งควำมคิด และพลังสีเขียว 

 
 
 

กำรร่วมกิจกรรมตำมประเพณีท้องถิ่น “ประเพณีสู่ขวัญข้ำว” เป็น
ประเพณีเพื่อเรียกขวัญพระแม่โพสพ ท่ีตกหล่นตำมท้องนำข้ึนสู่ยุ้ง
ฉำงบูชำพระแม่โพสพ ป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ท ำลำย เพื่อให้
ผลผลิตมำกในปีต่อไป โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงำน
รำชกำรเป็นประจ ำต่อเนื่องทุกปี 
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ผลการด าเนินงานเพื่อชุมชนโดยรอบ 
ปี 2558 – 2561 โครงกำรฝึกจักรเสริมอำชีพให้แก่

ชุมชน โดยกำรสอนวิธีกำรเย็บ และรับซื้อผ้ำปิดจมูกจำก
ชุมชนเป็นประจ ำทุกวันจนถึงปัจจุบัน 

 

ปี 2561 โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม ส่งเสริมกำรเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็ก โดยปรับปรุงสภำพแวดล้อม กำรทำสี 
ติดภำพเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ในเด็กเล็กและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรโภชนำกำรและเครื่องดื่ม เพื่อลดอำกำรฟันผุในเด็ก
ประถม 

 
 

 

 

 

  

 

 

โครงการ “สนุกอย่างสร้างสรรค์”  
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในเรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของ

เด็กเล็กให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนในเรื่องของส่ือกำรเรียน
กำรสอนเพิ่มเติม โดยเน้นในเรื่องของพื้นฐำนกำรศึกษำท ำให้เด็กเกิด
กำรเรียนรู้ สนุกสนำน ใฝ่รู้และตั้งใจเรียน โดยบริษัทฯ วำงเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำโรงเรียนในสังกัด  กทม. ของเขตยำนนำวำ ทั้ งหมด  
6 โรงเรียน โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันได้ เป็นจ ำนวน 3 
โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดช่องนนทรี 2) โรงเรียนวัดคลองใหม่  
3) โรงเรียนวัดคลองภูมิ 
 

บริษัทฯ ได้เข้ำปรับปรุงสภำพแวดล้อม พร้อมเสริมเรื่องส่ือกำร
เรียนกำรสอนให้กับเด็กอนุบำลของโรงเรียนวัดคลองภูมิ เป็นจ ำนวน 2 
ห้องเรียน และ 2 ห้องนอน ท ำให้สภำพห้องเรียนจูงใจเด็กเล็กให้มีควำม
สนใจในกำรเรียนมำกขึ้นและสนุกกับกำรเรียน เป็นกำรสร้ำงวินัย
ทำงกำรเรียนรู ้
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โครงการ “พี่สอนน้อง” 
เนื่องจำกบริษัทฯ มีวัสดุที่เหลือจำกกำรผลิต เช่น เศษหนัง จึงได้จัดกำรเรียนกำรสอนให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดสัน

ป่ำสัก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้ำนสันป่ำสัก ต ำบลป่ำสัก อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำพูน โดยมีทีมวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์ ตลอดจนมี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกำรผลิตกระเป๋ำ โดยเลือกสอนรูปแบบกระเป๋ำที่ไม่มีควำมซับช้อน ผลิตได้ง่ำย เพื่อให้น้องๆ 
ได้ทดลองท ำกระเป๋ำจำกเศษวัสดุที่มีอยู่ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรเขียนแบบ (Pattern) ตัดแบบ กำรประกอบ และกำรเย็บด้วย 
โดยน้องๆ สำมำรถผลิตชิ้นงำนของตนเป็นกระเป๋ำใส่ดินสอ กระเป๋ำใส่เศษเหรียญ และกระเป๋ำส่ีเหล่ียม สำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งเป็นกำรฝึกเด็กให้รู้จักคดิน ำเศษวัสดุเหลือใช้น ำมำสร้ำงชิ้นงำนได้จริง และผลงำนท่ีได้ท ำขึ้นมำ ทำง
บริษัทฯ ได้มอบให้เป็นที่ระลึกกับน้องๆ ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 

         
 

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำร
ควำมร่วมมือกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนส่ิงทอเพื่ออนำคตร่วมกับ
บริษัทในกลุ่มส่ิงทอเครือสหพัฒน์  (Corporate University : 
COU) อย่ำงต่อเนื่อง   

แนวทางบริหารจัดการ 
บริษัทฯ ให้ทุนกำรศึกษำสนับสนุนด้ำนค่ำเล่ำเรียนนักเรียน

ทุน 3 รุ่น จ ำนวน 19 คน ปีละ 50,000 บำทต่อคน รวมเป็น
ทุนกำรศึกษำ จ ำนวน 950,000 บำท และสนับสนุนให้เกิดกำร
เรียนรู้ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติจริงด้วยกำรฝึกงำนภำคฤดูร้อนทั้ง 3 รุ่น 
และโครงกำรสหกิจศึกษำของนักเรียนชั้นปีท่ี 3 จ ำนวน 8 คน 

ผลการด าเนินงาน 
ผลกำรฝึกปฏิบั ติ ภำคฤดู ร้อน เป็นที่ น่ ำพึ งพอใจ 

โดยเฉพำะโครงกำรสหกิจศึกษำใช้ระยะเวลำกำรฝึก 4 เดือน มี
กำรเตรียมแผน Project และมีพี่เล้ียงในกำรฝึกสหกิจ พร้อมทั้งมี
กำรติดตำมผลกำรเรียนรู้อย่ำงใกล้ชิด และน ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำ อำจำรย์ ผู้บริหำร และพี่เล้ียงที่
นักศึกษำเข้ำสังกัดฝึกงำน ทั้งนี้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ท ำให้นักศึกษำได้น ำควำมรู้ ทักษะต่ำงๆ มำปรับใช้ในสถำน
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ประกอบกำรจริง สำมำรถน ำแนวคิดใหม่ๆ มำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและสร้ำงสรรค์ผ ลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้น 
ตลอดจนกำรเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมองค์กรและชีวิตกำรท ำงำนท่ีจะเริ่มต้นขึ้นหลังจำกจบกำรศึกษำ 
 

ผลการด าเนินงานเพื่อพนักงาน 
ปี 2558 - 2561 บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรร่วมรักษ์

ส่ิงแวดล้อม โดยกำรคัดแยกขยะและน ำเงินจำกกำรขำยขยะ
มอบให้กับชุมชน และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณรอบ
บริษัท พร้อมทั้งแจกต้นกล้ำให้กับพนักงำนกลับไปปลูกที่บ้ำน 
เพื่อให้พนักงำนมีจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ปี 2559 บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรธำรน้ ำใจเพื่อเพื่อน โดย
กำรท ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพื่อนท่ีขำดแคลน เช่น กิจกรรมกำรเย็บที่
นอน ร่วมสร้ำงห้องสุขำ เป็นต้น 

ปี 2560 บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรผักเพื่อเพื่อนอ่ิมท้อง โดย
ใช้เวลำว่ำงในกำรปลูกพืชผักสวนครัว และน ำผลิตผลแจกจ่ำยให้กับ
พนักงำน เพื่ อช่วยเหลือเพื่ อนพนักงำนลดค่ำใช้จ่ ำยในกำร
รับประทำนอำหำรในครอบครัว 

ปี 2561 บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรสุขใจใกล้เกษียณ โดยกำรแนะแนวทำงตัวอย่ำงกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีสุขท้ังด้ำน
กำรเงิน (วิธีกำรปลดหน้ี) และกำรพึ่งพำตนเองตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวำงแผนด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรเงินส่วนบุคคลได้ และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข 

 

โครงการท าน้ ายาเอนกประสงค์ 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหำภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ 

จึงท ำให้รำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคในท้องตลำดมีรำคำแพงขึ้น ท ำให้
ส่งผลกระทบต่อประชำชนในด้ำนรำยจ่ำยสูงขึ้นแต่มีรำยได้เท่ำเดิม 
ดังนั้นกำรท ำโครงกำรท ำน้ ำยำเอนกประสงค์ มีเป้ำหมำยเพื่อส่งเสริม
ให้ครัวเรือนได้มีกำรด ำรงชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และ
สำมำรถลดรำยจ่ำยได้  

ผลการด าเนินงาน 
บริษัทฯ จึงได้จัดสอนและสำธิตกำรท ำน้ ำยำเอนกประสงค์ 

(น้ ำยำซักผ้ำ และน้ ำยำล้ำงจำน) ให้กับจิตอำสำหรือผู้ที่สนใจ เพื่อให้
พนักงำนได้ เกิดควำมรู้และมีควำมเข้ำใจเรื่องกำรท ำน้ ำยำ
เอนกประสงค์  ตลอดจนสำมำรถน ำไปปรับใช้ ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
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โครงการ “ร่วมมือร่วมใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี” ครั้งที่ 4 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย  
ในปัจจุบันปัญหำส่ิงแวดล้อมเกิดจำกปัจจัยหลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของควำมสะอำด มลพิษต่ำงๆ ท่ีเพิ่ม

มำกขึ้น ดังนั้นกำรพัฒนำภูมิทัศน์และเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดีให้พนักงำนและชุมชนรอบข้ำงให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี มี
ควำมสุขในกำรท ำงำน บริษัทฯ จึงจัดโครงกำร “ร่วมมือร่วมใจ เพื่อสุขอนำมัยที่ดี” หรือ “Big Cleaning Day” อย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดโครงกำร Big Cleaning Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเป็นกำรร่วมแรงร่วมใจของพนักงำน 

และชุมชนใกล้เคียงในกำรท ำควำมสะอำดให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม สภำพแวดล้อมมีควำมเหมำะสมกับ
กำรท ำงำน จัดแต่งอำคำรสถำนที่ให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ควำมสมัครสมำนสำมัคคี
และควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนในองค์กร ตลอดจนชุมชนใกล้เคยีงในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีของ
คนในชุมชน 

            
 

การบริหารจัดการด้านพลังงานต่างๆ  
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
จำกนโยบำยของบริษัทที่จะดูแลทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นองค์กรที่สร้ำง

ควำมสุขในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยกำรปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส ำนึกและจิตอำสำ
ด้ำนส่ิงแวดล้อม รวมถึงพึ่งพำตนเองได้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการด าเนินงาน 
จำกควำมมุ่งมั่น บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงด ำเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมและรักษำส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่กำรคัดเลือกบริษัทคู่ค้ำที่ใส่ใจในส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนกำรผลิต และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม พร้อม
ช่วยเหลือชุมชนและกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรและพลังงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ก๊ำซเรือนกระจก) บริษัทฯ ได้ศึกษำถึงแหล่งท่ีมำของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
จำกกิจกรรมขององค์กร โดยได้ด ำเนินกิจกรรมกำรปรับปรุงหม้อไอน้ ำ เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมมำตรกำรโครงกำร
อนุรักษ์พลังงำน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักท่ีก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก 
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โดยตั้งเป้ำหมำยท่ีจะลดกำรปลดปล่อยคำร์บอนลงให้น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 5% จำกมำตรกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์
พลังงำนและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 

2 . ก ำ ร ใช้ พ ลั ง งำ น  บ ริ ษั ท ฯ  เล็ ง เ ห็ น ค ว ำม ส ำ คั ญ แ ล ะ คุ ณ ค่ ำ ข อ งพ ลั ง งำ น  จึ ง ได้ ด ำ เนิ น ก ำ ร  
จัดกำรพลังงำนภำยในบริษัทมำอย่ำงต่อเน่ือง กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นสิ่งส ำคัญและเป็นหน้ำท่ีของพนักงำนทุกคนท่ีต้อง
ร่วมมือกันด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนและใช้พลังงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้ำหมำยลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ทุกปี ซึ่งปี 2561 ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำไม่ต่ ำกว่ำ 5% ต่อหน่วยผลผลิตเมื่อเทียบกับปี 2560 

 

             
 

 

ขอบเขต การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร 

สัดส่วนเมื่อเทียบขอบเขต 
1 และ 2 

ประเภท 1 264.00 23.06 

ประเภท 2 881.00 76.94 

ประเภท 3 - - 

อื่น ๆ 562.00 - 

รวมประเภท 1&2 1,145.00 100.00 
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บริษัทฯ มีกำรฝึกอบรมและรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกประหยัดพลังงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติโดยยึดหลักกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดควำม
คุ้มค่ำสูงสุดในทุกกิจกรรมครอบคลุมท้ังกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำมัน น้ ำ กระดำษ 
และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ และยังคงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทได้เข้ำร่วมเป็น
สถำนประกอบกิจกำรต้นแบบในกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำคปฏิบัติ 
เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในระบบหม้อไอน้ ำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

3. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ด้วยนโยบำยของบริษัทท่ีจะมุ่งมั่น ผลักดัน 
สนับสนุนให้กิจกรรมต่ำงๆ และทุกข้ันตอนของกำรด ำเนินกิจกรรม โดยได้ก ำหนด KPI “ลดกำรใช้น้ ำประปำลง 5%” เพื่อให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำอย่ำงสูงสุด รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำท้ิงสู่ภำยนอกบริษัทให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีปริมำณกำรใช้น้ ำประปำ 36,011 m3 โดยมีกำรใช้น้ ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.911 m3/คน/ปี ลดลง 
6.42% เมื่อเทียบกับกำรใช้น้ ำในปี 2560 ท่ีมีกำรใช้น้ ำประปำ 37,732 m3 ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.290 m3/คน/ปี 

 
 
 
 
การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย ชีวอนามัย และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
บ ริษั ท ฯ  ได้ ก ำ ห น ดน โยบ ำยค วำม ป ล อ ดภั ย อ ำชี ว อ น ำมั ย  แ ล ะส ภ ำพ แวด ล้ อ ม ใน ก ำ รท ำ งำน  

เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับพนักงำนลูกค้ำและผู้มำติดต่อในกำรป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย  เพื่อให้เกิดสวัสดิภำพแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนจะเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมนโยบำยน้ีให้เป็นไป
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ พนักงำน ลูกค้ำและผู้มำติดต่อจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดใน

ปี M3/คน/ป ี KPI 
2561 5.911 ลดลง>5% 
2560 6.290  
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กฎหมำยว่ำด้วยเรื่องควำมปลอดภัยท่ีส่วนรำชกำรต่ำงๆ ได้ประกำศใชก้ำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมปลอดภัยในกำรเกิดอุบัติเหตุ
ให้เป็นศูนยต์ิดต่อมำเป็นเวลำ 3 ปีต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัย 
1. อบรมดับ เพลิ งเบ้ือ งต้น  เพื่ อสร้ำงควำมมั่ น ใจในเรื่อ งควำมปลอดภัยให้พ นักงำนและผู้ มำติดต่ อ  

ท่ีโรงงำนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำกอัคคีภัย รวมท้ังให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
เรื่องของอัคคีภัย วิธีกำรป้องกัน ระมัดระวังและแก้ไขเมื่อเกิดอัคคีภัยในสถำนประกอบกำรหรือภำยในท่ีพักอำศัย 

         
 

2. กำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น กำรซ้อมอพยพหนีไฟ กำรซ้อมสำรเคมีหก
รั่วไหล กำรซ้อมแก็สรั่วไหลที่โรงอำหำรและกำรซ้อมแผนหม้อไอน้ ำรั่ว  ซึ่งอำจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ โดยจัดท ำกำร
ฝึกซ้อมปีละ 1 ครั้ง และซ้อมอพยพหนีไฟแผนเพลิงไหม้ปีละ 2 ครั้ง 

         
 

3. อบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรกู้ชีพข้ันพื้นฐำน เพื่อให้พนักงำนสำมำรถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ เมื่อ
ประสบเหตุอันตรำยโดยจัดฝึกอบรมให้ทรำบถึงวิธีกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรกู้ชีพข้ันพื้นฐำน เช่น กำรห้ำมเลือด กำร
กระตุ้นหัวใจ และกำรผำยปอด รวมถึงกำรปฐมพยำบำลบำดแผลทุกชนิด ตลอดจนกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยอย่ำงถูกต้องก่อน
น ำไปส่งต่อโรงพยำบำล 
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4. กำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนมำกข้ึน เช่น กำรอบรมกำรใช้เครื่องจักรอันตรำย กำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล และกำรอบรมกำรใช้
สำรเคมีอย่ำงปลอดภัย รวมท้ังมีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในหลำยๆ ช่องทำง เช่น กำรประชุมแถวในตอนเช้ำ
ก่อนเข้ำงำน กำรจัดบอร์ดประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 

 

         
 

ด้านอาชีวอนามัย 
1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงำนท่ีท ำงำนในจุดท่ีก ำหนดให้สวมใส่ขณะ

ปฏิบัติงำน เช่น ท่ีครอบหู ถุงมือเหล็ก และผ้ำปิดจมูก เป็นต้น 
 

                              
 
2.  กำรตรวจสุขภำพตำมควำมเสี่ยงของงำน เช่น ตรวจกำร

ท ำงำนของตับ ตรวจหำสำร Toluene, Acetone, Ketone ในปัสสำวะ 
ตรวจหำสำรตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน  และตรวจ
สมรรถภำพปอด ซึ่งเป็นกำรตรวจร่ำงกำยเพื่อค้นหำควำมผิดปกติ
จำกกำรท ำงำนท่ีมีควำมเสี่ยงในบริษัท 

3.  กำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงของพนักงำนเข้ำใหม่
ภำยใน 30 วัน เช่น กำรตรวจหำสำรโทลูอีน Acetone, Ketone 
ฟอร์มำลดีไฮด์ในปัสสำวะ ตรวจสมรรถภำพปอด ตรวจสมรรถภำพ
กำรได้ยิน และตรวจสมรรถภำพสำยตำ เป็นกำรตรวจร่ำงกำยเพื่อ
ค้นหำภำวะร่ำงกำยซ่ึงอำจผิดปกติของพนักงำนใหม่ท่ีเข้ำมำท ำงำนภำยใน 30 วัน และตรวจสุขภำพประจ ำปี 
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ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กำรตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ได้ท ำกำรตรวจโรงงำนผลิตในเรื่องสภำพแวดล้อมต่ำงๆตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด ได้แก่ ควำมร้อน แสงสว่ำง เสียง ฝุ่น และเขม่ำของปล่องระบำยอำกำศหม้อไอน้ ำ โดยบริษัทด ำเนินกำรตรวจวัดปี
ละ 1 ครั้ง ส่วนเรื่องควำมเข้มข้นของสำรเคมี ตรวจวัดคุณภำพน้ ำเข้ำ-ออก ของ boiler และกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้ง 
บริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจปีละ 2 ครั้ง ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อพนักงำน 
ที่ปฏิบัติงำน 

 
 

กำรตรวจวัดระดับควำมดังเสียง  
ผลกำรตรวจวัด 76 dBA ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน     

 
 
 
 
 
 
 

กำรตรวจวัดระดับควำมร้อน 
ผลกำรตรวจวัด 30°C ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
กำรตรวจวัดระดับควำมเข้มข้นของสำรเคมี  
ผลกำรตรวจผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 
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กำรตรวจวัดระดับควำมเข้มข้นแสงสว่ำง 
ผลกำรตรวจวัดผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

 
 
 
 
 
 

กำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน้ ำทิ้ง 
ผลกำรตรวจผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำเข้ำ-ออก Boiler 
ผลกำรตรวจผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

 
 
 
 
 
 

กำรตรวจปล่องระบำยอำกำศของ Boiler 
ผลกำรตรวจค่ำควำมทึบแสงร้อยละ 3 
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หมวดที่ 8  การมีนวัตกรรม และการเผยแพร่ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
มุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมและกำรวิจัยให้สินค้ำมีคุณภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
ความมุ่ งมั่นและเป้ าหมาย  บริษั ทฯ ให้ควำมส ำคัญ ในกำรพัฒนำนวัตกรรม ส่ิงทอที่ มี คุณภำพ  

เพื่อก้ำวเข้ำสู่ Thailand Textile 4.0 “ส่ิงทอไทยล้ ำหน้ำ ด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรม” 
แนวทางการบ ริหารจัดการ  บริษัทฯ ได้ค ำนึ งถึงกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ สำมำรถตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภำพ โดยได้รับควำมร่วมมือ
และกำรสนับสนุนจำกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับตัว
ผลิตภัณฑ ์

ผลการด าเนินงาน  
1. การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นวัตกรรมเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 
บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) โครงกำรฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภท

ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำจำกกำรรีดผ้ำ โดยพัฒนำคุณภำพเนื้อผ้ำ 
รูปแบบ และเทคนิคกำรตัดเย็บ เพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพตำมมำตรฐำน และได้รับกำรรับรองให้ใช้เครื่องหมำยฉลำก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภทผลิตภัณฑ์เส้ือผ้ำ ซึ่งเริ่มติดฉลำกที่ตัวผลิตภัณฑ์และออกวำงจ ำหน่ำยในวันที่ 1 มกรำคม 
2561  

 เส้ือประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 เป็นเส้ือที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 2 มำตรฐำน 
1. มำตรฐำนผ้ำ Cool Mode   
 ผ้ำ CoolMode เป็นมำตรฐำนท่ีได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรบริหำร

จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำเสื้อผ้ำลดโลกร้อน เน้ือผ้ำต้อง
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบคุณสมบัติท้ัง 3 ด้ำน คือ   

o ด้ำนคุณภำพและควำมคงทนในกำรใช้งำน  
o ด้ำนควำมปลอดภัยใช้สีย้อม และสำรเคมีท่ีปลอดภัยจำกสำรก่อมะเร็งและโลหะหนัก  
o ด้ำนกำรลดควำมร้อน เนื้อผ้ำช่วยระบำยเหง่ือได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยให้เสื้อแห้งเร็ว ลดอุณหภูมิร่ำงกำย

ของผู้สวมใส่ ท ำให้รู้สึกเย็นสบำย และยังช่วยประหยัดพลังงำนจำกเครื่องปรับอำกำศ 
2. มำตรฐำนเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 

เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 ประเภท
เสื้อผ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เน้ือผ้ำท่ีใช้จะต้องผ่ำนมำตรฐำน 
cool mode ก่อนจำกน้ันจึงน ำมำตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป น ำไปทดสอบค่ำควำม
เรียบของเน้ือผ้ำและค่ำควำมเรียบของตะเข็บเย็บหลังกำรซัก โดยสถำบันพัฒนำ
อุตสำหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้ได้เสื้อผ้ำท่ีมีควำมเรียบอยู่ในระดับท่ีผู้บริโภคพึงพอใจ
สำมำรถสวมใส่ได้โดยไม่ต้องรีดเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 จึงมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่น คือ 
“ประหยัดไฟ ใส่สบำย ไม่ต้องรีด” ผลิตในแบรนด์สินค้ำ Guy Laroche, Arrow และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงำนหรือชุด Uniform 
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2. การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมนาโนซิงค์ (Nano Zinc) 
พัฒนำข้ึนโดยใช้เทคโนโลยีกำรน ำนำโนซิงค์ (Nano Zinc) มำฝังอยู่ภำยใน

เส้นใยตั้งแต่ข้ันตอนกำรผลิต เมื่อน ำเส้นใยท่ีมีนำโนซิงค์มำผลิตเป็นผืนผ้ำจะช่วยเพิ่ม
คุณสมบัติยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซ่ึงเป็นสำเหตุกำรเกิดกลิ่นอับชื้นบน
เสื้อผ้ำ สวมใส่แล้วรู้สึกสะอำดแห้งสบำย และระบำยอำกำศได้ดีแม้มีเหง่ือออกมำก 
เนือ้ผ้ำนุ่มสบำย ท ำให้ผู้สวมใส่รู้สึกมั่นใจมำกย่ิงข้ึน   

คุณสมบัติเด่นส ำหรับนวัตกรรมนำโนซิงค์ ท่ีนอกเหนือจำกกำรป้องกันแบคทีเรีย (Anti-Bacteria) ป้องกันกำรเกิด
กลิ่น (Anti-Odor) ช่วยปกป้องผิวจำกรังสี UV (Anti-UV) ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และคง
ประสิทธิภำพได้ยำวนำนตลอดอำยุกำรใช้งำน ไม่หลุดออกไปในขณะซักท ำควำม (Permanent  Feature) 

นวัตกรรมน้ีผลิตและจ ำหน่ำยในแบรนด์สินค้ำเสื้อเชิ้ต Arrow ใน collection “Arrow Fresh” แบรนด์ Guy Laroche 
ใน collection “Nano Zinc shirt” เสื้อเชิ้ตและกำงเกงในชำยแบรนด์ Erawon ในกลุ่ม collection Era-Tec 

 

                
 

นวตักรรม Knitto shirt 
KNITTO SHIRT นวัตกรรมเส้ือเชิ้ตจำกผ้ำถัก (Knit) แบรนด์ BSC Cool Metropolis ใช้เทคโนโลยีในกำรผลิต

เนื้อผ้ำแบบพิเศษ เพื่อให้ได้ผ้ำที่เหมำะสมส ำหรับท ำเส้ือเชิ้ตมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำกว่ำผ้ำปกติทั่วไป ไม่ยับ ไม่เสียรูปทรง
ภำยหลังกำรซัก ช่วยระบำยอำกำศได้ดี ให้ควำมรู้สึกสบำยและสำมำรถสวมใส่ได้ในทุกๆ สถำนกำรณ์ช่วยให้กำร
เคลื่อนไหวเป็นไปอย่ำงอิสระ และคล่องตัวแบบ 360 องศำ   

 
 
 



 

132 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

3. การประกวดนวัตกรรมกลุ่มธนูลักษณ์ 
“THANULUX INNOVATION AWARDS (TIA)” และ “CHAIRMAN AWARDS” ประจ าปี 2561 
กำรประกวดนวัตกรรมกลุ่มธนูลักษณ์ บริษัทฯ ได้มีกำรจัดกำรประกวดนวัตกรรมประจ ำปีมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นปี

ที่ 12 เริ่มตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกำยควำมคิดให้พนักงำนทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำร
ค้นคว้ำวิจัยพัฒนำสร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและเพิ่มผลผลิต มุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์
ทั้งต่อบริษัทและต่อสังคม 

นวัตกรรมดังกล่ำวประกอบด้วยผลงำนในด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) ด้ำนกระบวนกำรผลิต (Production) ด้ำน
ระบบและกระบวนกำรท ำงำน (System and Process) ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน กำรลดภำวะโลกร้อนและส่ิงแวดล้อม 
(Energy Saving & Global Warming & Environment) และด้ำนประโยชน์ต่อกำรท ำงำน (Petty awards)  

กำรประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์  “CHAIRMAN AWARDS” ประจ ำปี 2561 บริษัทฯ ได้คัดสรรผลงำน
นวัตกรรมเข้ำร่วมกำรประกวด และได้รับรำงวัลดีเด่นอันดับสองประเภทผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ ผลงำนนวัตกรรม 
Shirt No.5 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 

   บริษัทฯ สร้ำงระบบควบคุมภำยในตำมกรอบกำรควบคุมภำยในแบบบูรณกำร COSO 2013 ของ The Committee 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร เพื่อช่วยให้
บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ คือ กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัดในกำรด ำเนินกำร รำยงำนทำงบัญชี
กำรเงินและรำยงำนอื่นๆ มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อก ำหนด และข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ก ำหนดให้ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัท ตำมแบบ
ประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมินตนเอง (CSA : 
Control Self-Assessment) 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบ
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ    
- ตำมเอกสำรแนบท่ี 5 - 
 

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2561 ได้แต่งตั้ง นำยวรเดช ปึงศิริ
เจริญ ให้ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เนื่องจำก นำยวรเดช ปึงศิริเจริญ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษัท  มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำกว่ำ 35  ปี ได้รับ CERTIFIED INTERNAL 
AUDITOR จำก THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA USA) และผ่ำนกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน อำทิ กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ระบบกำรควบคุม
ภำยในตำมแนว COSO รวมทั้งมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัท  จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ 

ทั้งนี้กำรพิจำรณำ และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในบริษัท 
จะต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยจะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ โดยคุณสมบัติของผู้
ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ปรำกฏในเอกสำรแนบที่ 3 
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12.  รายการระหว่างกัน 

 

ปี 2561 บริษัทฯ มีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมี
กรรมกำรร่วมกัน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 5.1 ซึ่งแสดงรำยละเอียดลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกัน มีรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้น ดังนี้  

1. รำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2561 เช่น รำยได้จำกกำรขำย เงินปันผล
รับ รำยได้อื่น ซื้อสินค้ำและวัตถุดิบ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และซื้อสินทรัพย์ถำวร (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ข้อ 5.2) 

2. รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน ณ 31 ธันวำคม 2561 เช่น ลูกหนี้กำรค้ำ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น รำยได้ค้ำง
รับ เงินลงทุน เจ้ำหน้ีกำรค้ำ และ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 5.3) 

รายการที่เกี่ยวโยงกนัตามนิยามของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ หรือบริษทัย่อยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันที่เกดิขึ้นในปี 2561 มีดังนี ้
1.    รายการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติ
กำรท ำรำยกำรประเภทต่ำงๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จ ำนวน 20 รำย ในส่วนที่เป็นปกติในกำรด ำเนินธุรกิจ ของบริษัท ที่
เกิดขึ้นหรือคำดว่ำจะเกิดขึ้นในปี 2561 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมีควำมสมเหตุสมผลในเรื่องของรำคำและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

ล ำดับท่ี บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์

1 บจ. รามศรทวีการ เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

2 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

3 บมจ.ไทยวาโก้ SPI เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

4 บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล SPI เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

5 บจ. พีทเีค มัลตเิซอร์วิส SPI เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

6 บจ. รักษาความปลอดภัย พิทกัษ์กจิ (เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทางอ้อม ผา่น บจ.พิทกัษ์กจิ)

7 บจ. เวิลด ์สหแฟช่ัน SPI เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

8 บจ. ท ีเชมเบอร์ RST เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

9 บจ. ไวซ์วินเนอร์ RST เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

10 บจ. ไทยมอนสเตอร์ SPI , RST เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

11 บมจ. สหพัฒนพิบลู SPI,  ICC เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

12 บจ. ไทยกลุแซ่ SPI,  ICC เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั
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ล ำดับท่ี บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์

13 บจ. ไทยซีคอมพิทกัษ์กจิ SPI,  ICC เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

14 บจ. ไทยทาคายา SPI,  ICC เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

15 บจ. มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) SPI,  ICC เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

16 บจ. ไหมทอง SPI,  ICC เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

17 บจ. เอสเอสดซีี (ไทเกอร์เทก็ซ์) SPI,  ICC เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

18 บจ. เอราวัณสิง่ทอ SPI,  ICC เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

19 บจ. โทเทลิเวย ์อิมเมจ SPI , ICC , RST เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั

20 บจ. อินเตอร์เนช่ันแนลเลทเธอร์แฟช่ัน SPI , ICC , RST เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั
 

หมำยเหต ุ : SPI = บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง 
    ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 

    RST = บจ. รำมศรทวกีำร 

ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ : 
 

 

วงเงินรวม

(ลา้นบาท)

รายรับ 8.00 2.90

รายจ่าย 2.00 0.60

รายรับ - คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 30.00 12.26

รายจ่าย - คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 1.00 0.90

รายรับ - คา่บริการประมวลผลกลาง 5.00 1.47

- การใหกู้ย้มืเงิน

- การค้้าประกนั

รายการทีเ่กดิขึน้จากการ

สนบัสนนุธุรกจิปกติ

รายการ
รายรับ / 

รายจ่าย
ตวัอยา่งรายการ

เกดิขึน้จริงใน

ป ี2561 (ลา้นบาท)

รายการสนบัสนนุธุรกจิปกติ

49.00

รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์

   ระยะสัน้ไม่เกนิ 3 ปี

รายการเกีย่วกบัสนิทรัพยห์รือบริการ

รายการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงิน 99.00

 

เกณฑก์ารคดิค่าตอบแทน : 

1. ค่ำเช่ำรับอสังหำริมทรัพย์  พิจำรณำจำกท ำเลที่ตั้ง ลักษณะสภำพ และกำรใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
2. ค่ำบริกำรประมวลผลกลำง  ก ำหนดจำกต้นทุน บวกค่ำตอบแทนที่เหมำะสม  
3. ค่ำปรึกษำธุรกิจ   ก ำหนดจำกต้นทุน บวกค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกลักษณะ

ควำมยำกง่ำย และขอบข่ำยของกำรให้บริกำร 
4. กำรให้กู้ยืม  ก ำหนดจำกค่ำเฉล่ียของอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก ของธนำคำรพำณิชย์ขนำด 

ใหญ่ 5 แห่ง บวก อัตรำที่เหมำะสม 
5. กำรค้ ำประกัน  คิดค่ำธรรมเนียมในอัตรำที่เหมำะสม 
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กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ออกจำกห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 
1.  นำงวำรินทร ์      ลีลำนุวัฒน์  
2.  นำงสำวดุษฎี      สุนทรธ ำรง 
3.  นำยสุพจน์      ภควรวุฒิ     
4.  นำยธรรมรัตน์      โชควัฒนำ  

ขนาดของรายการ : 
 รำยกำรดังกล่ำว เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรำยกำรเกี่ยวโยงกันตำม

ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประเภทท่ี 2 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 ประเภทท่ี 3 รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้น 
 ประเภทท่ี 4 รำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริกำร 
 ประเภทท่ี 5 รำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
ซึ่งตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของ

บริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนำดรำยกำรมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท 
แต่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท หรือมำกกว่ำ 0.03% แต่น้อยกว่ำ 3% ของ NTA แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ และประเภท 
ที่ 5 ที่มีขนำดรำยกำรน้อยกว่ำ 3% ของ NTA หรือ 100 ล้ำนบำท (ค่ำต่ ำ) ท้ังนี้ ขนำดของรำยกำรดังกล่ำว บริษัทฯ ไม่ต้อง
ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   - ไม่มี - 
 

2.    การขายหุ้นสามัญ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน)  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2561 ได้พิจำรณำและมีมติอนุมัติกำร

ขำยหุ้นสำมัญ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ ำกัด (มหำชน) (“PB”) จ ำนวน 1,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 61.16 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 61,160,000 บำท ให้กับ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัทฯ และ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกัด (มหำชน)  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่
สัดส่วนกำรถือหุ้น 

บมจ.ธนูลักษณ ์ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส ์
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง 23.52% 25.07% 

 

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย   - ไม่มี - 

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   - ไม่มี - 
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3.    การขายหุน้สามัญ บริษัท วาเซดะ เอด็ดเูคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18  ธันวำคม 2561 มีมติอนุมัติขำยหุ้นสำมัญ บริษัท  
วำเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จ ำกัด (“WASEDA”) จ ำนวน 4,464 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 320 บำท (รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 
31 ตุลำคม 2561 รำคำหุ้นละ 319.45 บำท) เป็นจ ำนวนเงิน 1 ,428,480 บำท ให้กับ นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ เป็นบิดำของ นำยธรรมรัตน์ โชควัฒนำ กรรมกำรบริษัท 
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
นำยธรรมรัตน์  โชควัฒนำ ออกจำกห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   - ไม่มี - 
 

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

1. รำยกำรท่ีเป็นธุรกรรมกำรค้ำปกติ ระหว่ำงบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ท่ีมีข้อตกลงทำงกำรค้ำโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์  
เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็น กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มำตรำ 89/12 ฝ่ำยจัดกำรจะขออนุมัติจำก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งแรกภำยหลังจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี  เพื่อให้กรรมกำรบริษัทชุดใหม่ได้
ทรำบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว ส่วนรำยกำรประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ที่เป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท 
หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ฝ่ำยจัดกำรจะขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำในไตรมำส 4 ของ
ทุกปี และฝ่ำยจัดกำรต้องรำยงำนธุรกรรมภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
เป็นประจ ำทุกไตรมำส 

2. รำยกำรระหว่ำงกันที่มิใช่รำยกำรธุรกิจปกติ จะต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท ก่อน
เป็นล ำดับแรก และถ้ำขนำดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอ ำนำจที่จะสำมำรถอนุมัติได้ กำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
จะจบลงที่ขั้นตอนนี้ แต่ถ้ำขนำดของรำยกำรระหว่ำงกันมีขนำดที่เกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรที่จะอนุมัติได้ 
คณะกรรมกำรบริหำรจะสรุปมติของที่ประชมุเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น ก่อนน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติหำกอยู่ในอ ำนำจ ส่วนรำยกำรท่ีมีขนำดของรำยกำรระหว่ำงกันเกินอ ำนำจ
ของคณะกรรมกำรบริษัท จะถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯต่อไป ใน
กำรพิจำรณำทุกขั้นตอน ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้ำร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน  

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1. ค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะได้รับท้ังในปัจจุบันและอนำคต เช่น 

 ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล 
 โอกำสในกำรท ำธุรกิจของบริษัท 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2561 

 

 

2. หลักประกันท่ีบริษัทควรจะได้รับจำกกำรท ำรำยกำร 
3. สถำนภำพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมสำมำรถของคณะผู้บริหำร 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทฯ ในฐำนะบริษัทมหำชนตระหนักในควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันยังคงด ำเนินต่อไปเท่ำที่จ ำเป็น จะมีปริมำณมำก
ขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
เรื่อง “หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน”  

 


