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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

 

 

 7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลว 

7.1.1 หุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท 

เรียกชําระแลว 120 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 120 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

7.1.2 การออกหุนประเภทอื่น ที่มีสิทธ ิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ ์ – ไมมี – 
 

7.2 ผูถือหุน 
รายใหญ 10 อันดับแรกของบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จํานวนหุน %

1 บริษัท สหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 28,220,820           23.517

2 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 16,000,000           13.333

3 บริษัท รามศรทวีการ จํากัด 15,071,600           12.560

4 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 13,307,040           11.089

5 นายสําเริง มนูญผล 10,900,000           9.083

6 นายบุณยสทิธิ์ โชควัฒนา 4,655,220             3.879

7 บริษัท วัตสดรมัย จํากัด 2,800,000             2.333

8 นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป 2,272,580             1.894

9 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 1,979,040             1.649

10 บริษัท ยูนิเวอรสบิวตี้ จํากัด 1,738,000             1.448

รวม 96,944,300         80.787

รายชื่อผูถือหุน

 

หมายเหตุ  :  ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันจาก website ของบริษัทฯ  www.thanulux.com กอนการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 46   

 

 
 

 สวนที่ 2 |   การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

การกระจายการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จําแนกตามประเภทบุคคลที่ถือหุน 

 

การกระจายการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จําแนกตามชวงจาํนวนหุนที่ถือ 
 

ราย    จํานวนหุน % ราย    จํานวนหุน % ราย    จํานวนหุน %

1 - 100 139 4,660 0.004 0 0 0.000 139 4,660 0.012

101 - 1,000 120 61,619 0.051 8 3,040 0.004 112 58,579 0.155

1,001 – 5,000 156 455,948 0.380 3 7,700 0.009 153 448,248 1.188

>5,000 259 119,477,773 99.56 21 82,266,410 99.99 238 37,211,363 98.64

รวมทั้งสิ้น 674 120,000,000 100.00 32 82,277,150 100.00 642 37,722,850 100.00

ชวงจํานวนหุนที่

ถอื

รวมผูถือหุน นติิบุคคล บุคคลธรรมดา

 

ไมมีขอตกลงใด ๆ ระหวางผูถือหุนใหญ ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการ

บริหารงานของบริษัทฯ  
 

รายงานการถือหลักทรัพย บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 

หนวย : หุน 

%

กรรมการ/ผูบริหาร คูสมรส*  การถือหุน

1 นายมนู ลีลานุวัฒน                           -                    -               -           -    -         0.000%

2 นายธรรมรัตน โชควัฒนา                 152,747                  -               -           -   152,747 0.127%

3 นางสาวดุษฎี สุนทรธํารง                 433,240                  -               -           -   433,240 0.361%

4 นายสุพจน ภควรวุฒิ                   13,420                  -               -           -   13,420 0.011%

5 นางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน              1,117,960                  -               -           -   1,117,960 0.932%

6 นายผดุง เตชะศรินทร                           -                    -               -           -    -         0.000%

7 รศ.นเรศร เกษะประกร                           -                    -               -           -    -         0.000%

8 รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร                           -                    -               -           -    -         0.000%

9 นายสุชาติ ลายลักษณศิริ                     5,000                  -               -           -   5,000 0.004%

10 ดร.ม.ล.ศิราภิรมย ธีรประเสริฐ                     8,000          19,080             -           -   27,080 0.023%

11 นางสาวยุพาพร เจียรกุล                     5,000                  -               -           -   5,000 0.004%

12 นายวรเดช ปงศิริเจริญ                     6,000                  -               -           -   6,000 0.005%

                1,741,367            19,080                 -              -   1,760,447 1.467%

ตนป 2562
ซื้อเพิ่ม

ขาย/

โอนออก
สิ้นป 2562ผูถือหลักทรัพย

รวม

* รวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะ 

ประเภทผูถอืหุน    จํานวนราย  จํานวนหุน %

นิติบุคคล

สัญชาติไทย 32 82,277,150 68.56

สัญชาติตางดาว 0 0 0.00

  รวมนิติบุคคล 32 82,277,150 68.56

บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย 638 37,519,190 31.27

สัญชาติตางดาว 4 203,660 0.17

  รวมบุคคลธรรมดา 642 37,722,850 31.44

รวมท้ังสิน้ 674 120,000,000 100.00
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จํานวนการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร (รวมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) รวมทั้งส้ิน 

1,760,447 หุน คิดเปนสัดสวน 1.467% ของทุนจดทะเบียน จํานวน 120,000,000 หุน ซึ่งไมเกิน 25% ของหุนที่

ออกจําหนายแลวของบริษัท 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร มีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยบริษัท ของตนรวมทั้งคู

สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง นอกจากนี้ หากกรรมการหรือผูบริหาร รวมถึงคู

สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีความประสงคจะเปล่ียนแปลงจํานวนการถือหุนของบริษัทฯ ตองแจงการ

เปล่ียนแปลงใหบริษัทฯ ทราบ ผานทางประธานกรรมการ ลวงหนา 1 วันกอนการเปล่ียนแปลง และเมื่อดําเนินการ

เปล่ียนแปลงจํานวนหุนแลว ตองแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 พรอมทั้งแจงให

บริษัทฯทราบ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันท่ีเปล่ียนแปลงจํานวนการถือหุน 

 

7.3 การออกหลักทรัพยอื่น  เชน หุนกู หรือหลักทรัพยแปลงสภาพ   

 – ไมมี – 
 

7.4  นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท ซึ่งเทากับรอยละ 20 ของมูลคาที่

ตราไว แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก โดยพิจารณาการจายเงินปนผล

จากกําไรสุทธิและกําไรสะสม คํานวณตามสัดสวนของกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบเดี ่ยว) โดยมี

รายละเอียดการจายเงินปนผลดังนี้ 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558

กําไรสุทธิ ตอหุน (บาท)                       1.12                       1.68                       1.30                       1.61                       1.58

เงินปนผล ตอหุน (บาท)                       0.55                       0.75                       0.70                       0.85                       0.75

อตัราการจายเงินปนผลตอกําไรสทุธิ (%)                     49.01                     44.53                     54.02                     52.72                     47.36

*

 

 

หมายเหต ุ * ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 มีมตใิหนําเสนอตอท่ีประชมุสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 46  

ซึ่งกาํหนดใหมีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผลหุนละ 0.55 บาท 

บริษัทยอย บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทยอยจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมของกิจการ โดย

คํานึงถึงเงินสดสวนท่ีเกินความจําเปนในการดําเนินงานตามปกติ หรือสวนที่มีเหลือเกินความตองการใชในการขยายงาน 

แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับการคาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตและภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก 
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 8. โครงสรางการจัดการ 
 

บริษัทฯ มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบ ถวงดุลได คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดยอยจํานวน 6 ชุด เพื่อชวยกล่ันกรองงานในดานตางๆ และแตงตั้งผูบริหารเพื่อรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการงานของบริษัท มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดตางๆ ประธานกรรมการ และ

กรรมการผูจัดการ ไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตร มีเลขานุการบริษัททําหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณชิย มีจาํนวน 8 คน ประกอบดวย 

 - กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 5 ทาน คิดเปนรอยละ 62.50 ซึ่งรวมกรรมการอิสระ 3 ทานดวย 

 - กรรมการทีเ่ปนผูบริหาร 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.50 

คณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน และใหเปนไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต เยี่ยง

วิญูชนผูประกอบธุรกิจเชนนั้น จะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกัน 

ในป 2562 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการดาํรงตาํแหนงในกรรมการชุดยอย สรุปได ดังนี ้  

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหา

กรรมการ

พิจารณา

คาตอบแทน

กรรมการ 

บริหาร

ความเสีย่ง

กรรมการ  

   ธรรมา  

ภิบาล

กรรมการ 

บริหาร

1 นายมนู ลีลานุวัฒน  

2 นางวารินทร ลีลานุวัฒน  / /
3 นายธรรมรัตน โชควัฒนา  / 

4 นางสาวดุษฎี สุนทรธํารง / / / 

5 นายสุพจน ภควรวุฒิ / / /
6 นางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน / / / / /
7 นายผดุง เตชะศรินทร ± 

8 รศ.นเรศร เกษะประกร ± /
9 รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร ± / 

   =  ประธาน   = รองประธานกรรมการ /  =  กรรมการ ±  =  กรรมการอิสระ

รายช่ือ

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง คือ นายกฤช ฟอลเล็ต 

หมายเหตุ : 1. นายมนู ลีลานุวัฒน เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 

   2. นางวารินทร ลีลานุวัฒน ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

   3. นายธรรมรัตน โชควัฒนา เขาดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 

   4. นางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน เขาดํารงตําแหนงกรรมสรรหา และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

                        เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  
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กรรมการบริษัทที่มีอํานาจลงนามผูกพนับริษทัฯ  

กรรมการสองในสามคนน้ี ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสาํคัญของบริษัทฯ ไดแก 

1.  นางสาวดุษฎี  สุนทรธํารง    2. นายสุพจน  ภควรวฒุ ิ

3. นางสาวมารินทร  ลีลานุวัฒน  
  

ประวัติขอมลูสวนบุคคลของกรรมการ 

รายละเอียดขอมูลสวนบุคคลของกรรมการอยูในหัวขอ “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และ

เลขานุการบริษัท” 
 

ตารางแสดงการเขารวมประชมุของกรรมการ 

ในป 2562 คณะกรรมการแตละชุดมีการเขาประชมุ โดยสรุปไดดงันี ้                 หนวย : ครั้ง/ป 

 สามัญ   

ผูถือหุน 

ครัง้ที่ 45

กรรมการ

บรษิัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหา

กรรมการ

พิจารณา

คาตอบแทน

กรรมการ

 บริหาร

ความเสีย่ง

กรรมการ 

 ธรรมา   

ภบิาล

กรรมการ

บรหิาร

   1 นายมนู ลีลานุวัฒน  1 / 1  4 / 4

   2 นางวารินทร ลีลานุวัฒน  0 / 1 1  1 / 6 1  2 / 3 1  1 / 2 1

   3 นายธรรมรัตน โชควัฒนา  1 / 1  8 / 8  4 / 4  2 / 2

   4 นางสาวดุษฎี สุนทรธํารง  1 / 1  8 / 8  2 / 2  4 / 4  12 / 12

   5 นายสุพจน ภควรวุฒิ  1 / 1  8 / 8  4 / 4  11 / 12 1

   6 นางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน  1 / 1  8 / 8  4 / 4  11 / 12 2

   7 นายผดุง เตชะศรินทร  1 / 1  8 / 8  12 / 12

   8 รศ.นเรศร เกษะประกร  1 / 1  8 / 8  12 / 12

   9 รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร  1 / 1  8 / 8  12 / 12  4 / 4

 10 นายกฤช ฟอลเล็ต  0 / 1 2  4 / 4

 11 นายสุชาติ ลายลักษณศิริ  1 / 1  4 / 4  10 / 12 3

 12 นางสาวยุพาพร เจียรกุล  1 / 1  4 / 4  4 / 4  12 / 12

 13 ดร.ม.ล.ศิราภิรมย ธีรประเสริฐ  1 / 1  4 / 4  12 / 12

 14 นางเตือนใจ ปงศิริเจริญ  1 / 1  12 / 12

 15 นายภาสกร สุภาควัฒน  1 / 1  11 / 12 3

 16 นายชยารพ มหามนตรี  1 / 1  11 / 12 3

 17 นางสาวสุนีย คงสงฆ  1 / 1  4 / 4

รายช่ือ

การเขารวมประชุม

 

หมายเหตุ : 1 ลาปวย 

 2 ลากิจ 

3 ติดปฏิบัติงานตางจังหวัด / ตางประเทศ 
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ไดกําหนดตารางการประชุมเปนการลวงหนา 1 ป และอาจนัด

หมายเพิ่มเติมการประชุมพิเศษตามความจําเปน การประชุมทุกครั้งจะมีการกําหนดวาระการประชุมไวชัดเจน โดย

เลขานุการคณะกรรมการแตละคณะ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม

ใหแกคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการประชุม 

ในการประชุม ประธานจะเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานอภิปรายแสดงความคิดเห็น และฝายจัดการชี้แจงตอบขอซักถาม

ไดอยางเต็มที่ มีการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่

คณะกรรมการรับรองแลว ไวอยางเปนระบบเพื่อเปนหลักฐานในการอางอิงและพรอมใหตรวจสอบได 
 

8.2 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีผูบริหาร จํานวน 7 ทาน ดังนี ้

1 นางสาวดุษฎี     สุนทรธํารง ประธานกรรมการบริหาร

2 นายสุพจน         ภควรวุฒิ   กรรมการผูจัดการ

3 นางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน กรรมการรองผูจัดการ และผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

4 นายสุชาติ ลายลักษณศิริ รองกรรมการผูจัดการ และ ผูอํานวยการฝายธุรกิจ Apparel

5 ดร.ม.ล.ศิราภิรมย ธีรประสริฐ ผูอํานวยการฝายกลยุทธองคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 นางสาวยุพาพร เจียรกุล ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน

7 นายวรเดช ปงศิริเจริญ ผูอํานวยการฝายสํานักตรวจสอบภายใน

8 นางสาวสมจิต สุขโข ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี

ช่ือ - สกุล ตําแหนง

 
 

ผูดํารงตําแหนงขางตน จัดเปนผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด 

หลักทรัพย 
 

ประวัติขอมลูสวนบุคคลของผูบริหาร 

รายละเอียดขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารอยูในหัวขอ ”ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการ

บริษัท” 

ผูมีอํานาจควบคุม 

บริษัทฯ ไมมีผูมีอํานาจควบคุมที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือดําเนินงานของบริษัท อยางมี

นัยสําคัญ 
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โครงสรางการบริหารจัดการภายในบริษัท 

 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท มีมติแตงตั้งให นายศุภโชค สิริจันทรดิลก รองผูจัดการสวนการเงิน และปฏิบัติการ

ตางประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ปรากฏใน “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” เปน

เลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 

89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช ในวันที่ 31 สิงหาคม 

2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้ง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจน มติที่ประชุมผูถือหุน ดังนี ้

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัท และติดตามใหมี

การปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ  

2. ประสานงานระหวางกรรมการบริษัทและฝายจัดการ ดูแลและประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่

เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3. จัดการประชุมผูถือหุนและประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึง

ปฏิบัติตางๆ 
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4. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของตามระเบียบและขอกําหนดของ กลต. 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี ้
 (ก) ทะเบียนกรรมการ 
 (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท  
 (ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน  และรายงานการประชุมผูถือหุน 
7. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร   
8. ดําเนินการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

หลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

การจายคาตอบแทนแกกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จะทําหนาที่พิจารณากําหนดวงเงินและ

หลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การ

เติบโตของผลการดําเนินงานของบริษทั อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ โดยกําหนด

คาตอบแทนเปนคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนประจําป แลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากอน

นําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินคาตอบแทนดังกลาว 

สําหรับการจายคาตอบแทนแกผูบริหาร เปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดไว โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร สําหรับกรรมการ

ผูจัดการน้ัน คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหประธานกรรมการบริหาร เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
(ก) คาตอบแทนกรรมการ 

   ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

เปนวงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทไดรับในฐานะพนักงาน หรือ

ลูกจางของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนในการทําหนาที่ ดังนี ้

1. กรรมการบริษัท  

1.1 คาเบี้ยประชุม จายเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม  

ประธานกรรมการ    10,000.-  บาท/ครั้ง 

กรรมการบริษัท ทานละ        8,000.-  บาท/ครั้ง 

1.2 คาตอบแทนประจําป (เงินบําเหน็จ) จายใหกรรมการบริษัททุกทาน  

โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร แลวเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  
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2. กรรมการตรวจสอบ จายเปนเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม  

2.1 คาเบี้ยประชุมรายเดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   10,000.-  บาท/ครั้ง 

กรรมการตรวจสอบ ทานละ      8,000.-   บาท/ครั้ง 

2.2 คาเบี้ยประชุมรายไตรมาส 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   60,000.-  บาท/ครั้ง 

กรรมการตรวจสอบ ทานละ   30,000.-  บาท/ครั้ง 

3. กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จายเปนเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

 ประธานกรรมการ     10,000.-  บาท/ครั้ง   

 กรรมการ ทานละ        8,000.-  บาท/ครั้ง 

4. กรรมการบริหารความเส่ียง จายเปนเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม  

 ประธานกรรมการ         6,000.-  บาท/ครั้ง   

 กรรมการ ทานละ        5,000.-  บาท/คร้ัง 

5. กรรมการธรรมาภิบาล จายเปนเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุม  

 ประธานกรรมการ     10,000.-  บาท/ครั้ง   

 กรรมการ ทานละ        8,000.-  บาท/ครั้ง 
 

สําหรับคาตอบแทนของกรรมการชุดยอยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งขึ้นนั้น ใหคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูกําหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ แลวนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

 ในป 2562 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนกรรมการเปนคาเบี้ยประชุม 1,362,000 บาท และคาตอบแทนประจําป 

4,400,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,762,000 บาท 
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รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย  (หนวย : บาท) 

คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทน

ประจําป

รวมคาตอบแทน

กรรมการ

1. นางวารินทร ลลีานุวัฒน ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหา

กรรมการพจิารณาคาตอบแทน

2. นายธรรมรัตน โชควัฒนา รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการพจิารณาคาตอบแทน

กรรมการสรรหา

3. นางสาวดุษฎี สนุทรธํารง กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพจิารณาคาตอบแทน

กรรมการธรรมาภบิาล

4. นายสพุจน ภควรวุฒิ กรรมการ

กรรมการบริหารความเสีย่ง

กรรมการบริหาร

5. นางสาวมารินทร ลลีานุวัฒน กรรมการ

กรรมการธรรมาภบิาล

กรรมการบริหาร

6. นายผดุง เตชะศรินทร กรรมการอิสะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

8. รศ.ดร.นิพนธ พวัพงศกร กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการธรรมาภบิาล

1,362,000 4,400,000 5,762,000

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง
คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

34,000 1,000,000 1,034,000

116,000 400,000 516,000

112,000 900,000 1,012,000

84,000 800,000 884,000

96,000 400,000 496,000

384,000 400,000 784,000

รวม

248,000 200,000 448,000

288,000 300,000 588,000

 
 

 
 
 

  (ข) คาตอบแทนผูบริหาร   

 คาตอบแทนผูบริหาร หมายถึง คาตอบแทนของผูบริหารตามคํานยิามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

จํานวนทั้งส้ิน 7 ทาน (โดยไมรวมผูควบคุมดูแลการทําบัญชี) โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเล้ียง  

เบี้ยประชุม เงินตอบแทนการเกษยีณอายุ ซึ่งไดรับคาตอบแทนในฐานะพนักงาน 
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ราย จาํนวน (บาท) ราย จาํนวน (บาท) ราย จาํนวน (บาท)

เงินเดือนและอื่นๆ 7 27,239,334 5 21,508,553         9 29,142,955

คาเบีย้ประชุม 7 799,000 5 285,000              7 390,000

รวม 28,038,334 21,793,553       29,532,955

คาตอบแทน
ป 2562 ป 2561 ป 2560

 
 

2. คาตอบแทนอืน่ 

  บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหคาตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งไดรบั

จากบริษัท ตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด  

  (ก) คาตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท   - ไมมี - 

  (ข) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 

  คาตอบแทนอื่นของผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จํานวนท้ังสิ้น 7 ทาน (โดยไมรวม 

ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี) ท่ีเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะไดรับเงินสมทบเขากองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 3 - 5 

ของคาจาง 

ป 2562  จํานวน 7 คน          เปนจํานวนเงิน       0.23 ลานบาท 

ป 2561  จํานวน 5 คน          เปนจํานวนเงิน       0.23 ลานบาท 

ป 2560 จํานวน 9 คน เปนจํานวนเงิน  0.30 ลานบาท 
 

8.5 บุคลากร 
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2562 

 

สํานักงาน โรงงาน รวม สํานักงาน โรงงาน รวม สํานักงาน โรงงาน รวม

สนญ. - กรุงเทพฯ 397              674         1,071   308              705         1,013   324              684         1,008   

บางพลี 3                 11           14       3                 10           13       13                18           31       

ลําพูน 22                512         534     23                501         524     23                633         656     

กบินทรบุรี 18                418         436     19                444         463     22                470         492     

แมสอด 3                 187         190     3                 182         185     3                 192         195     

รวม 443              1,802      2,245   356              1,842      2,198   385              1,997      2,382   

ป 2562 ป 2561 ป 2560

 
 

ขอพพิาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ป ที่ผานมา - ไมมี - 
 

ผลตอบแทนรวมพนกังานทกุคน 

ผลตอบแทนรวม ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยงโบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ คาเกษียณอายุ และ

รายไดอ่ืน 
 

ประจําป 2562 2561 2560
ผลตอบแทนรวม (ลานบาท)           557.09           567.67           579.62

 
 

 นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 

 รายละเอียดขอมูลการพัฒนาพนักงานอยูใน รายงานดานความยั่งยืน 
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 9.  การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ 

และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคูไปกับการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน

และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย จะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยเสริมสรางใหองคกรมีภูมิคุมกันท่ีดีและสรางความเจริญเติบโต

อยางสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 

9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

ทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดําเนินงานของบริษัท  

2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย 

สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ 

3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัท  มีการกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน 

4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการ 

มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได 

5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ตราบเทาที่ไมกระทบ

ตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท  

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของ ของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 

8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการรับฟง

และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสรางสรรคส่ิงที่ดีที่สุดอยูเสมอ 

9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม ตลอดจนมุงมั่น

ในการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

10. ตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน 

11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชนของ

บริษัท เปนท่ีตั้ง 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดมีการเผยแพรนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที่ด ี ใหกับพนักงาน ผูถือหุน และบุคคลทั่วไป ไดรับ

ทราบผานเว็บไซตของบริษัท www.thanulux.com ภายใตหัวขอ เกี่ยวกับบริษัท  การกํากับดูแลกิจการที่ดี  นโยบาย

การกาํกับดูแลกจิการ 
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9.2   คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร มีการ

แบงแยกหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบถวงดุล โดยคณะกรรมการบริษัท  

เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ท่ีมีความรูความชํานาญท่ีเหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแตละดาน เพื่อใหผูถือ

หุนมั่นใจไดวา บริษัทฯ มีการดําเนินงานและกล่ันกรองงานอยางรอบคอบ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการ และหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละ

ชุดไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดยอย ทําหนาที่ดูแลการปฏิบัติงาน

ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทท่ีปรากฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มีจํานวน 8 คน ประกอบดวย 

 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 5 คน (ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3 คน)  

 กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

   ตําแหนง

1 นายมนู ลลีานุวัฒน ประธานกรรมการ

2 นายธรรมรัตน โชควัฒนา รองประธานกรรมการ

3 นางสาวดุษฎี สนุทรธํารง กรรมการ

4 นายสุพจน ภควรวุฒิ กรรมการ

5 นางสาวมารินทร ลลีานุวัฒน   กรรมการ

6 นายผดุง เตชะศรินทร กรรมการอิสระ

7 รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอิสระ

8 รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร กรรมการอิสระ

                  ชื่อ – นามสกุล

 
 หมายเหตุ : นางวารินทร  ลีลานุวัฒน ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติ

แตงตั้งนายมนู  ลีลานุวัฒน เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
 

โดยมี นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ดํารงตําแหนง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก ดาํรงตาํแหนง เลขานุการบริษัท 

 

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทแตละทาน มีวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท ดังนี ้
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1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการ

บริษัทซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุด จะเปนผูออกจากตําแหนงและอาจไดรับการเลอืกตั้งใหมอีกคร้ัง 

2. กรรมการบริษัทจะพนจากตําแหนง เมื่อครบกําหนดตามวาระ หรือลาออก หรือถึงแกกรรม หรือขาดคุณสมบัติ

ตามกฎหมายกําหนด หรือที่ประชุมผูถือหุนลงมติถอดถอนใหพนจากตําแหนง หรือศาลมีคําสั่งใหออก 

3. กรรมการบริษัทที่ประสงคจะลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง ใหยื่นหนังสือลาออกตอบริษัทฯ และจะแจง

การลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได การลาออกนั้นมีผลนับแตวันที่

หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ  

4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระ

ไมนอยกวา 2 เดือน ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตําแหนงที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คราวถัดไป บุคคลซึ่งเปนกรรมการบริษัทดังกลาว จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที ่

ตนแทน 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

การประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการบริษัทมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

บริษัททั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือเสียงขางมากของกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม 
 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดตางๆ และกรรมการ

ผูจัดการไปปฏิบัต ิ

2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจําเปน

ดวยคาใชจายของบริษัท  

3. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

4. อนุมัติการใหกูยืมแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการประกอบ

ธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

5. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือ

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

6. อนุมัติการกอตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย 

7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร 

8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
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9. อนุมัติการจําหนาย จาย โอน ในทรัพยสินถาวร ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

10. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่เลิกใช ชํารุด สูญหาย  

ถูกทําลาย เ ส่ือมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได  มีมูลคาทางบัญชีรวมในวงเงินสวนที่ เกินอํานาจ 

คณะกรรมการบริหาร 

11. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินคาคงเหลือ ที่เส่ือมสภาพหรือลาสมัย ซึ่งจะทํา

ใหมีมูลคาทางบัญชีลดลง ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หรือ  

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สําหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคาของบริษัท และ/หรือ ที่

เปนปกติวิสัยทางการคา ในสวนที่มีทุนทรัพยเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

13. อนุมัติการเขาทําธุรกรรมท่ีมิใชปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

14. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน การแกไข เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัท ตอผูถือหุน 

15. อนุมัติใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดคูมืออํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

16. มอบอํานาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได ภายใตขอบเขต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

17. มีอํานาจเชิญฝายจัดการและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุมหรือสงเอกสาร

ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

18. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 

19. บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตน ที่เกี่ยวของกับเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป

ซึ่งสินทรัพยและการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตาม

กฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร 

เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ และติดตามใหมีการปฏิบัติ

ตามอยางจริงจัง 

4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา การทํารายการตาง ๆ ไดรับอนุมัติจากผู 

มีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบตางๆ ที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัท  

ไปใชในทางมิชอบ 

5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน

และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัท  และผูถือหุน  โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และปฏิบัติตาม

ขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน 

ใหถูกตอง 
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6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแลว และไดผานความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุนอยางถูกตอง 

มีมาตรฐานและโปรงใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจนกําหนด

อตัราการจายเงินปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสนอตอผูถือหุน  
 

ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได  
โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัท ไมนอยกวา 14 วันกอนวันงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน หรือกําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุม
ผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการรับเงินปนผล 

 

10.  จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวในรายงาน

ประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอความ หรือลง

รายการเปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท  

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น 

13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมจํานวน 8 ครั้ง มีการทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม

องคกร กําหนดทิศทาง เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหนาของแผนกล

ยุทธเปนประจําทุกไตรมาส การประชุมไดกําหนดวันเวลาไวเปนการลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ

เพิ่มเติมตามความเหมาะสม การเขารวมประชุมของกรรมการแตละคนปรากฎในแบบ 56-1 และรายงานประจําป หัวขอ 

โครงสรางการจัดการ 
 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการอิสระซึ่งมี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการ

เงิน ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่ เกี่ยวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 คน ดังนี้ 
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ตําแหนง

1 นายผดุง เตชะศรินทร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการตรวจสอบ

3 รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร กรรมการตรวจสอบ

                  ชื่อ – นามสกุล

       

 โดย นายวรเดช ปงศิริเจริญ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติตามที่ปรากฏ 

ใน “แบบ 56-1 สวนที่ 2 ขอ 11.3” 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 

2563 โดย นายผดุง เตชะศรินทร เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของ

บริษัท (ประวัติการศึกษาและประสบการณการทํางานของกรรมการทานดังกลาวอยูในหัวขอ “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร 

ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทุกคนไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ

ใหบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยในลําดับเดียวกัน   

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท  

และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปน

ดวยคาใชจายของบริษัท  

3. มีอํานาจเชิญ ผูบริหาร ฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวของ มาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม 

หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน ตลอดจนเขาถึงขอมูลไดทุกระดับขององคกร 

4. มีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของ ภายในขอบเขตของอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สําคัญ

ของบริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน และระบบ

การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน 

แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งดูแลใหผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสม

เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที ่
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4. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

6. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และ/หรือ เลิกจาง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี 

ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย 

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา 

รายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี ้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอรรัปชัน และ 

การบริหารความเส่ียงของบริษัท 

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

    (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(charter) 

 (ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ 

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10.  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) การทุจริตคอรรัปชัน หรือมีส่ิงผิดปกต ิหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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11. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 

12.  ดูแลใหบริษัทฯ มีชองทางการรับแจงเบาะแส และขอรองเรียนตางๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที ่

ไมเหมาะสม การทุจริตคอรรัปชัน หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนการปองกัน รักษาความลับของผูแจงเบาะแส รวมทั้ง 

มีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดําเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

13.  ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

14.  ทบทวน ปรับปรุง และแกไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา และนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

15. จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

16.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัท และกฎหมาย 

ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ตอบุคคลภายนอก 

   ป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน รวม 12 คร้ัง โดยไดกําหนดวันเวลา

ประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดท้ังป มีการประชุมรวมกับฝายจัดการเพื่อหารือ และแลกเปล่ียนขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้มีการประชุมรวมกับฝายจัดการและผูสอบบัญชีของบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถาม

ในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบงบการเงินบริษทัฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทเปน

ประจําทุกไตรมาส และรายงานตอผูถือหุนตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 
 

3.  คณะกรรมการสรรหา 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการสรรหา ทํา

หนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อการสรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีกระบวนการ

สรรหาบุคคลดังกลาวอยางโปรงใส คณะกรรมการสรรหามีจํานวน 3 คน ดังนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา 

   ตําแหนง

1 นายมนู ลลีานุวัฒน ประธานกรรมการสรรหา

2 นายธรรมรัตน โชควัฒนา กรรมการสรรหา

3 นางสาวมารินทร ลลีานุวัฒน กรรมการสรรหา

                  ชื่อ – นามสกุล

 หมายเหตุ : นางวารินทร  ลีลานุวัฒน ถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติ

แตงตั้งนางสาวมารินทร  ลีลานุวัฒน เขาดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
 

        คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 
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อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา 

1. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี

จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท  

2. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุม หรือสง

เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 

2. ตรวจสอบประวัต ิและขอมูลตางๆ ของบุคคลทีถู่กเสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความรู  

ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนไปตาม

หลักเกณฑในการสรรหา ขอบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เวนแตในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระ ใหเสนอตอที่ประชุม 

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

4. จัดทําความเห็น หรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา 

5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในป 2562 ที่ผานมา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 4 ครั้ง โดยกําหนดตารางวันเวลาการประชุมไวเปนการ

ลวงหนาตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอ

คณะกรรมการบริษัท และตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจําป 
 

4.  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน ทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาหลักเกณฑในการจาย และ

รูปแบบคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีการพิจารณาคาตอบแทนอยางโปรงใสและเปน

ธรรม คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีจํานวน 3 คน ดังนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

   ตําแหนง

1 นายธรรมรัตน โชควัฒนา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2 นางสาวดุษฎี สนุทรธํารง กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3 นางสาวมารินทร ลลีานวัุฒน กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

                  ชื่อ – นามสกุล

 หมายเหต ุ: นางวารินทร  ลีลานุวฒัน ถึงแกกรรมเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนมุัติ

แตงตัง้นางสาวมารินทร  ลีลานุวฒัน เขาดํารงตําแหนงกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
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คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ปนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - 

พฤษภาคม 2563 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

1. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี

จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท  

2. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือ 

สงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท และสามารถทําความเห็น หรือเสนอ 

แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทได เพื่อใหการจัดสรรคาตอบแทนมีความเหมาะสม 

2.  พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม 

เดียวกัน การเติบโต และผลการดําเนินงานของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และจํานวน

เงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

เพื่ออนุมัติ 

3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คาตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และ

ผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผูถือหุนไดอนุมัติ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัต ิ

4. พิจารณาคาตอบแทนแกกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการธรรมาภิบาล (ที่มิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบัติงาน สําหรับกรรมการชุดนั้น ๆ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัต ิ

5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในป 2562 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง โดยกําหนดตารางวันเวลาการ

ประชุม ไวเปนการลวงหนาตลอดป และไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทและตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏ

ในรายงานประจําป 
 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเส่ียงครอบคลุมทั้งองคกร จัดอันดับความเส่ียง กําหนดแนวทางการบริหารความ

เส่ียง รวมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบจัดหามาตรการควบคุมและจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 6 คน ดังนี ้
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   ตําแหนง

1 นายกฤช ฟอลเล็ต ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

2 นายสุพจน ภควรวุฒิ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายสุชาติ ลายลักษณศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 ดร.ม.ล. ศิราภิรมย ธีรประเสรฐิ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

6 นางสาวสุนีย คงสงฆ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

                  ชื่อ – นามสกุล

   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - 

พฤษภาคม 2563 
 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. มีอํานาจเชิญพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือ สงเอกสารตาม 

ที่เห็นวา เกี่ยวของจําเปน 

2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี

จําเปน ดวยคาใชจายของบริษัท  

3. มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานประเมิน และติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทใหเกิดความชัดเจน

ตอเนือ่ง เพื่อการจัดการความเส่ียงตางๆ ท่ีสําคัญ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส รวมทั้งส่ือสารให

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในองคกร 

3. ดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตคอร

รัปชัน โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และรายการผิดปกติทั้งหลาย 

4. ดูแลใหบริษัทฯ และหนวยงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

5. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปนประจํา และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ในป 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง และประชุมติดตาม ทบทวนการประเมิน

ความเส่ียงของแตละหนวยงาน รวม 8 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมไดกําหนดไวเปนการลวงหนาตลอดป และได

รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทและตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจําป 
 

6.  คณะกรรมการธรรมาภิบาล  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการปฏิบัติในดานตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี สรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีจํานวน 4 คน 

ดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

   ตําแหนง

1 รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

2 นางสาวดุษฎี สุนทรธํารง กรรมการธรรมาภิบาล

3 นางสาวมารนิทร ลีลานุวัฒน กรรมการธรรมาภิบาล

4 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการธรรมาภิบาล

                  ชื่อ – นามสกุล

 

โดยแตงตั้ง นางรัชนิต ลือพงศพาณิชย เปนเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

   คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 

2563 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

1. เชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของ มาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสง

เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

2. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการดานธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

3. ขอรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกใน

กรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

1. กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายตอตานการคอรรัปชัน และระเบียบปฏิบัติ  

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

2. กําหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายตอตานการคอรรัปชัน พรอมทั้งติดตาม

ดูแล ใหคําปรึกษา และเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

และนโยบายตอตานการคอรรัปชัน 
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4. ทบทวน ปรับปรุง และแกไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล  และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในป 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง โดยตารางวันเวลาการประชุมไดกําหนดไวเปน

การลวงหนาตลอดป ไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทและตอผูถือหุน ดังที่ปรากฏในรายงานประจําป 
 

7.  คณะกรรมการบริหาร  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ทําหนาที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

ซื่อสัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจเชนนั้นจะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกัน ดวยอํานาจตอรอง

ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 9 คน ดังนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

   ตําแหนง

1 นางสาวดุษฎี สนุทรธํารง ประธานกรรมการบรหิาร

2 นายสพุจน ภควรวุฒิ กรรมการบรหิาร

3 นางสาวมารนิทร ลลีานวัุฒน กรรมการบรหิาร

4 นายสชุาติ ลายลกัษณศิริ กรรมการบรหิาร

5 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการบรหิาร

6 ดร.ม.ล.ศิราภริมย ธีรประเสรฐิ กรรมการบรหิาร

7 นางเตือนใจ ปงศิรเิจรญิ กรรมการบรหิาร

8 นายภาสกร สภุาควัฒน กรรมการบรหิาร

9 นายชยารพ มหามนตรี กรรมการบรหิาร

                  ชื่อ – นามสกุล

 

      คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 
 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ แก

พนักงานระดับตางๆ 

2. แตงตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการตางๆ ในการบริหารงานของบริษัท  

3. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี

จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท  

4. ออกระเบียบ ประกาศวาดวยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือ  

พนักงานผูดํารงตําแหนงทางการบริหารเปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบริษัท ได 

5. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 60 ลานบาท 
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6. อนุมัติการใหกูยืมแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการ

ประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกินจํานวน 80 ลานบาท 

7. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน หรือ 

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกินจํานวน 40 ลานบาท 

8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 20  

ลานบาท 

9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 20 ลานบาท 

10.  อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวร และ/หรือ สินทรัพยไมมีตัวตนที่เลิกใช ชํารุด  

สูญหาย ถูกทําลาย เส่ือมสภาพหรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบญัชีรวมไมเกิน 1 ลานบาทตอป 

11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลาย ซึ่งวัตถดุิบ และ/หรือ สินคาคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพหรือลาสมัย ซึ่งจะ

ทําใหมมีูลคาทางบัญชีลดลงไดตามมูลคาที่เกิดขึ้นจรงิ 

12.  อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข การฟองรองคดี และ/หรือ 

การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สําหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคาของบริษัท ที่มีทุน

ทรัพยไมเกินจํานวน 2 ลานบาทตอครั้ง และ/หรือ ที่เปนปกติวิสัยทางการคาที่มทีุนทรัพยไมเกนิจํานวน 20 ลานบาทตอครั้ง 

13.  อนุมัติสงพนักงานไปดูงานหรือไปศึกษางานยังตางประเทศ ในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง 

14.  อนุมัติการเขาทําธุรกรรมท่ีมิใชปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 20 ลานบาท 

15.  มอบอํานาจใหแกพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได 

16.  มีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสง

เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

17.  ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

18.  บรรดาอํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน ที่เกี่ยวของกับเรื่องการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท 

2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามทิศทาง เปาหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท  

3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท และสงเสริมใหมีการคิดคนนวัตกรรมอยาง

ตอเนื่อง 

4.  รับผิดชอบใหการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติ 

ที่ประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

5. ดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานกอนเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ 
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6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป 

7. กรรมการบริหารอาจแบงงานกันรับผิดชอบไดโดยตองรายงานความเปนไปของกิจการที่ตนดูแลตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารใหทราบ 

8. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในป 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุจาํนวน 12 ครั้ง โดยกําหนดตารางวันเวลาการประชมุไวเปนการ

ลวงหนาตลอดป 
 

8.  ประธานกรรมการบริษัท 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอย 

2. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการบริษัท 

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน 

4. เปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท วาดวยการประชุม 

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียน

ลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

9.  กรรมการผูจัดการ 

นายสุพจน ภควรวุฒิ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ โดยมีอํานาจ

หนาที่และความรบัผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตร ดังนี ้
 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 

1. มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท 

มติที่ประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

2. มีอํานาจในการส่ังการ ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควร เพื่อใหการดําเนินการตามขอ1 สําเร็จลุลวงไป 

และหากเปนเรื่องสําคัญใหรายงาน และ/หรือ แจงใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รับทราบ 

3. มีอํานาจออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 

ขอกําหนด คําสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

4. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได 

5. สรางเสริมและพัฒนาใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและ

วัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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7. การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการอาจมีสวนไดเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการจัดการ

เรื่องตางๆ ภายในบริษัท ใหถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการดําเนินงานของบริษัท ดังนี ้

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

2. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ 

3. คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

4. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  

5. คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทยและปองกันยาเสพติด 

6. คณะดําเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรม 

7. คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติตามขอกําหนดลูกคา 

8. คณะกรรมการผลประโยชนทางการเงินและการลงทุน 

9. คณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา 

10. คณะทํางานตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

11. คณะกรรมการความรับผิดชอบของบริษัทตอสังคม 

12. คณะทํางานระบบจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 

13. คณะทํางานระบบจัดการส่ิงแวดลอม ISO14001:2015 

14. คณะกรรมการส่ิงแวดลอม 

15. คณะกรรมการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

9.3  การสรรหาแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งโครงสรางการถือหุนของบริษัท ไมใชลักษณะการ

รวมทุน จึงไมตองจัดสรรกรรมการตามผูถือหุนแตละกลุม 

1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีจ่ะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท 
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเสนอใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ดังนี ้

1. คุณสมบัติของกรรมการ ตองมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางดานคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ

วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัท และสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยไมมีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เปนตน 

2. มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส 

3. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท 

4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขามาดํารงตําแหนง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา 
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5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ 
1.  คณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท โดยนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กอนเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเลือกตั้ง

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

เวนแตในกรณีที่มิใชเปนการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไมนอยกวา 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเปนผูเลือกบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในส่ี

ของจํานวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู ทั้งนี้บุคคลที่เขามาเปนกรรมการบริษัทดังกลาว จะมีวาระการดํารงตําแหนง

เทากับวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

2.  คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะหทักษะ ประสบการณ ความรู และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ

คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเปนขอมูลใชประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหสอดคลองกับกลยุทธใน

การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี้ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการรายใหม คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องความรู 

ความสามารถ ประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการและมีความจําเปนตอองคประกอบของ

โครงสรางคณะกรรมการท่ียังขาดอยู 

3.   คณะกรรมการสรรหาไดพจิารณาบุคคลท่ีจะเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการเพิม่เติมจากการเสนอชื่อ

กรรมการโดยผูถือหุนรายยอย และกรรมการอาชีพในทําเนยีบสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สําหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจาก

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

นอกเหนือจากเกณฑพื้นฐานดังกลาวแลวขางตน 
 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ สอดคลองกับหลักเกณฑที่

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย

นั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปน กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูม ี

อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน

กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวน

ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา 

มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมี ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปน หรือ

เคยเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย  รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ  หรือการให  หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน

ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผล 

ใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท  

หรือตั้งแตยี่สบิลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหน้ีดังกลาว ใหเปนไปตามวธิีการคํานวณ

มูลคาของรายการที่เกีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยง 

กันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปน ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู เวนแตจะ

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น

ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน 

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  
 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัท
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ยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(collective decision) ได 

 

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

ของบริษัท ตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีการประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา กรรมการอิสระของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทาง

วิชาชีพ หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ ไมมีหรือเคยมี ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทาง

วิชาชีพในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑที่กําหนด ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 
 

2. สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการ 

การเสนอรายชื่อกรรมการของผูถือหุนรายยอย 

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

เปนการลวงหนา กอนการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก 

เว็บไซตของบริษัท ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ  ขาวนักลงทุนสัมพันธ” 

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ 

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 20 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ดังตอไปนี ้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจาํนวนกรรมการที่

ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการที่ท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบริหารสูงสุด 
การสรรหาผูบริหาร 

  บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแตงตั้งเปนผูบริหาร จากการคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม

เขามารวมงาน และไดพัฒนาสรางความพรอมใหทุกคนมีโอกาสที่จะมาเปนผูบริหารในอนาคตได โดยผานขั้นตอนการ

ประเมินศักยภาพของพนักงาน  ซึ่งพนักงานที่ไดรับการประเมินวามศีักยภาพในการทํางานดี   จะไดรับมอบหมายงานที่ทา

ทายและมีหนาที่ความรับผิดชอบสูงขึ้น  ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่

มีตําแหนงวางลง 
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การสรรหาผูบริหารสูงสุด 
 

สําหรับการสรรหาคัดเลือกผูบริหารสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกจากผูบริหาร

ปจจุบัน หรือบุคคลอ่ืน ที่มีความรูความสามารถมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสม เขาใจในธุรกิจของบริษัท เปนอยางดี และสามารถ

บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว ตลอดจนไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายแลว จึงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป 
 

9.4  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจะประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใชสิทธิ

ออกเสียงแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย ซึ่งจํานวนบุคคลท่ีบริษัทฯ ใชสิทธิออกเสียงแตงตั้งเปนกรรมการเปนไปตาม

สัดสวนการถือหุนของบริษัท โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการในบริษัทยอย มีหนาที่ดําเนินการเพื่อประโยชนที่

ดีที่ สุดของบริษัทยอยที่ตนไปดํารงตําแหนงกรรมการ ยกเวนในเรื่องที่ เปนนโยบายสําคัญที่มีผลตอการดําเนิน 

ธุรกิจ บริษัทฯ กําหนดใหบุคคลที่ไดรับการแตงตัง้ดงักลาว ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนที่จะไปลงมติออก 

เสียงลงคะแนน 

บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีสํานักตรวจสอบ

ภายในของบริษัท เปนผูติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกลาวของบริษัทยอยเปนประจําทุกป 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดกําหนดใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจากบริษัท ตองดูแลใหบริษัทยอยมีการปฏิบัติและเปดเผย

ขอมูลที่สําคัญ ตามหลักเกณฑตางๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑทีบ่ริษัท ปฏิบัติ เชน การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน หรือการทํารายการสําคัญอื่นๆ รวมถึง

ตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอย ใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมา

จัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนด  

บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางบริษัทกับผูถือหุนอื่นในการบริหารจัดการบริษัทยอย นอกจากนี้บริษัทฯ ไมมี

ขอตกลงระหวางบริษัทกับผูถือหุนอื่น ในการแบงผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดสวนการถือหุนปกติใน

บริษัทยอย  

ป 2562 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 แหง รายชื่อกรรมการของแตละบริษัท มีดังนี้  

1. บริษัท เอส. แอพพาเรล จํากัด  

   ตําแหนง

1 นายสพุจน ภควรวุฒิ ประธานกรรมการ

2 นางสาวศิริลกัษณ ธนสารศิลป กรรมการ และกรรมการผูจัดการ

3 นางสาวดุษฎี สนุทรธํารง กรรมการ

4 นายวรเดช ปงศิริเจริญ กรรมการ

5 นายชยารพ มหามนตรี กรรมการ

                  ชื่อ – นามสกุล
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2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จํากัด 

   ตําแหนง

1 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการและกรรมการผูจัดการ

2 นางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน กรรมการและกรรมการรองผูจัดการ

3 นายชัยรัตน วัฒนโชติวัฒน กรรมการและกรรมการรองผูจัดการ

4 นายสุชาติ ลายลักษณศิริ กรรมการ

                  ช่ือ – นามสกลุ

 

9.5  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ใหความสาํคัญตอการปองกันและดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยกาํหนดไวในจริยธรรมใน

การดาํเนินธุรกจิ หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน กระทําการ

เพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในที่ตนลวงรู โดยเฉพาะอยางยิง่ขอมูลท่ียงัไมไดเปดเผยสูสาธารณะ หากไม

ปฏิบัติตามถอืเปนความผิดทางวนิัยตามขอบังคับการทาํงานของบริษัท โดยสรุปไดดังนี ้

1. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยฯ ของบริษัท โดยหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน กระทําการเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในที่ตนลวงรู 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ หากไมปฏิบัติตามถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการ

ทํางานของบริษัท ทั้งนี้ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน บริษัทฯ ไดมีจดหมายเวียนแจงให

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอมูลภายในหามทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท พรอมทั้งแจง

บทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว 

ในป 2562 ที่ผานมา กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไมมีการกระทําผิดในเรื่องการใชขอมูล

ภายในแตอยางใด 

2. บริษัทฯ แจงใหกรรมการบริษัท และผูบริหารรับทราบวามีหนาที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทของตน

รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ผูบริหาร และใน

กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุนบริษัทฯ ใหรายงานภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่มีการเปล่ียนแปลงตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 

นอกจากนี้บริษัทฯ กําหนดนโยบายใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มี

หนาที่แจงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตอประธานกรรมการบริษัท ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนการซื้อขาย 

และรายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัทใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป โดยบริษัทฯ จัดใหมีวาระการรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการ

บริษัทและผูบริหารรวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุก

ไตรมาส 

ในป 2562 กรรมการบริษัท และผูบริหารไมไดมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท แตอยางไร 

 
 



 

63 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

3. เพื่อดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตอง

รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด 

ในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหารไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 

9.6  คาตอบแทนผูสอบบัญช ี

1. คาตอบแทนการสอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแก

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด มีรายละเอียดดังนี้  

 หนวย : บาท 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 2562 2561

บริษัท ธนูลกัษณ จํากัด (มหาชน) 996,500            996,500            

บริษัทยอย (จํานวน 2 แหง) 384,000            384,000            

รวม 1,380,500         1,380,500         

 

2. คาบริการอื่น 

บริษัทฯ จายคาบริการอื่น เปนคาตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริมการลงทุน 

 หนวย : บาท 

คาบริการอื่น 2562 2561

บรษัิท ธนลูกัษณ จํากัด (มหาชน) 60,000              65,000              

บรษัิทยอย (จํานวน 2 แหง) -                      -                      

รวม 60,000              65,000              
 

 
 

9.7  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญใน

การพัฒนาและสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน เพื่อนําไปสูการ

ประกอบธุรกิจที่สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยางมี

จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลด

ผลกระทบดานลบตอส่ิงแวดลอม และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง 

บริษัทฯ ไดประกาศใชหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตั้งแตป 2545 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการทบทวนเปน

ประจําทุกป เพื่อใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และไดมีมติอนุมัติหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ในป 2560 คณะกรรมการบริษัท ไดประเมิน

การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการกํากับที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code) และ
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ไดมีมติอนุมัติหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

• นโยบายการกํากับดูแลกจิการที่ด ี

• หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัต ิ

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรท่ีสราง

คุณคาใหแกกิจการอยางยัง่ยืน 

หลักปฏิบัติ 2  กําหนดวตัถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสรางคณะกรรมการบริษัททีม่ีประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 5  การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอยางมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน 

• จรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

• จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 
 

ในป 2562 คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการนําหลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใชให

เหมาะสมกับธุรกจิซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด ดงันี ้
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธแิหงความเปนเจาของของผูถือหุน จึงกําหนดนโยบายในการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีครอบคลุมถึงการปกปองคุมครองสิทธิของผูถือหุน ไมละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแล

ผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือ

ตางประเทศ ท้ังที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ดังนี้ 

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรในรูปของเงินปนผลตาม

สัดสวนจํานวนหุน สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และสม่ําเสมอ สิทธิในการเสนอวาระและ

บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้ง

กรรมการบริษัทเปนรายบุคคลและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สิทธิในการถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

1.2 สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญ ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ 

ไดเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของ

บริษัท เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารของบริษทั ไดมากขึ้น เชน ผลการดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว

โยงกัน การเปล่ียนแปลงโครงสรางเงินทุน การเปล่ียนแปลงอํานาจควบคุมและการซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท  

ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน 
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1.3 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกปภายใน 4 

เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชขีองบริษัท และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องที่

กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไข กฎเกณฑ หรือกฎหมายที่ใชบังคับ ที่ตองไดรับการอนุมัต ิ

จากผูถือหุนแลว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ท่ีไมเปน

อุปสรรคในการเขารวมประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายไดเขารวม

ประชุม โดยในป 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง และไมมีการเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน  
 

ในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 45 ประจําป 2562 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอผูถือหุนตามลําดับเวลาดังนี ้

กอนวันประชุมผูถือหุน 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิเสนอวาระการประชมุลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

ไดตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหลักเกณฑและวิธีการ เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท พรอมทั้งได

แจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุนเสนอเรื่อง

เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมแตอยางใด 

2. แจงมติกําหนดการประชุมผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมถึง 55 วัน คือ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 เพื่อใหผู

ถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได  

3. เผยแพรเอกสารเชิญประชุมผานเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทสงใหผูถือหุนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกอนวันประชุม 32 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลา

ศึกษาขอมูลลวงหนามากยิ่งขึ้น 

4. จัดสงเอกสารเชิญประชุมใหกับผูถือหุนกอนวันประชุม 21 วัน คือ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งเกินกวา

มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว 

5. ประกาศคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนลงในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและเปนเวลากอนวันประชุม 13 วัน 

คือ ในวันที่ 9 -11 เมษายน 2562 

6. ไดกําหนดใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนา 7 วันทําการกอนวันประชุม ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผาน

เว็บไซตบริษัท และเอกสารเชิญประชุมผูถือหุน  

7. เอกสารท่ีจัดสงใหผูถือหุนประกอบดวยหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่

มีขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พรอมกับเอกสารประกอบการประชุมเพื่อใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระตางๆ รายงานประจําป ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการ

อิสระท่ีบริษัทฯเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ขอบังคับของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวของกบัการประชมุสามญัผูถือ

หุน เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอน

การเขารวมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอรมลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุน

สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหนึ่งก็ได ซึ่ง

สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท และขั้นตอนการสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับการ

ประชุมสามัญผูถือหุน 
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วันประชุมผูถือหุน 
1. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมไมเปนอุปสรรคตอการเขารวมประชุม โดยในป 

 2562 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ โรงแรม

มณเฑียรริเวอรไซด ซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอ เพื่อใหผูถือหุนรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเขา

รวมประชุมไดอยางสะดวก  

2. เปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุม

ดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง 

และสามารถลงทะเบียนไดตอเนื่องจนกวาการประชุมจะ

แลวเสร็จ โดยบริษัทฯ เปดใหลงทะเบียนตั้งแตเวลา 9.00 

นาฬิกา และไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับ

การลงทะเบียนเขาประชุม พรอมกับจัดเตรียมอากร

แสตมปไวบริการแกผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูอื่น หรือ

กรรมการอิสระมาประชุมแทน อีกทั้งมีการแจกปาย

คะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถือหุนทุก

รายเพื่อใชในการลงคะแนน 

3. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้ง

หากไมติดภารกิจสําคัญหรือเจ็บปวย  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2562 กรรมการ

เขารวมประชุม 7 คน จากจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มี 8 

ทาน ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ังนี้

ได เนื่องจากเจ็บปวย โดยมีรองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธาน

กรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหารเขารวม

ประชุม นอกจากนี ้กรรมการผูจัดการ ผูบริหารสูงสุดดาน

บัญชีและการเงิน กรรมการบริหารและผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ไดเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถาม

ในเรื่องที่เกี่ยวของได 

4. กอนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงจํานวน/สัดสวนผูถือหุนที่เขารวมประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการ

ลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ลงมติในแตละวาระตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในกรณีผูถือ

หุนรายใดเขารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมไปแลว บริษัทฯ ยังใหสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่

เหลืออยูท่ียังไมไดมีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระนั้นๆ  

5. เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท บริษัทฯ ไดเชิญตัวแทน

จากสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ไดแก บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และ
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นําระบบ Barcode มาใชในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ พรอมทั้งแสดงผลการลงมติดังกลาวบนหนาจอใน

หองประชุมทันททีี่ส้ินสุดวาระ 

6. ในการประชุม ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระที่กําหนดในหนังสือบอกกลาวนัด

ประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญที่ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมทั้งได

เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะไดอยางเต็มที่ในทุกวาระ 

ระหวางการประชุมสามัญผูถือหุนป 2562 ไมมีผูถือหุนขอเพิ่มวาระการประชุม แตมีผูถือหุนซักถาม กรรมการและผูบริหาร 

ไดตอบขอซักถามดังกลาว 
 

วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก 

(1) การจายเงินปนผล : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย ในอัตรา

หุนละ 0.75 บาท ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางป

ปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล   

(2) การแตงตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน โดยมีขอมูล

เบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้งเปนกรรมการ พรอมทั้งระบุการดํารงตําแหนงในกิจการอื่น และระบุไวอยางชัดเจน 

หากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท การถือหุนในบริษัท 

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงใหม) ประเภท

กรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง ซึ่งไดผานการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหา 

(3) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเปนไป

ตามนโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ ที่ไดผานการพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเสนอวงเงินคาตอบแทนเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป และเปดเผย

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ในแบบ 56 - 1 และในรายงานประจําป  

(4) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผูสอบ

บัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ ความสัมพันธกับบริษัท จํานวนปที่ทําหนาที่ เหตุผลในการเปล่ียนผูสอบบัญชี 

(ถามี) และขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา โดยไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปดเผยคาบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ทั้งของ

บริษัท และบริษัทยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ 

ราย หุน % ราย หุน % ราย หุน %

1 79 79 108,519,710 100           -   - -                 -   - -

3 82 82 108,815,710 100           -   - -                 -   - -

4 82 82 108,815,710 100           -   - -                 -   - -

5.1 82 82 108,815,710 100           -   - -                 -   - -

5.2 82 82 108,815,710 100           -   - -                 -   - -

5.3 82 82 108,815,710 100           -   - -                 -   - -

6 83 83 108,816,810 100           -   - -                 -   - -

7 83 83 108,816,810 100  - - - - - -

วาระ

   จํานวน    

ผูเขาประชุม

(ราย)

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง

 

 หลังวันประชุมผูถือหุน 

1. เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ รวมทั้งแจงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราการจายที่เทาเทียมกัน ตามสิทธิของผูถือหุน 

ทุกรายผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัทในวันทําการถัดไป  

2. จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่มีสาระสําคัญครบถวน มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละ

วาระ ซึ่งแบงเปน เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สําคัญและคําชี้แจงไวโดยสรุป 

และไดนําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน และนําเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปน

ชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป 

3. จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศนการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เผยแพรแกผูถือหุน และบุคคลภายนอกที่สนใจ

บนเว็บไซตของบริษัท  

ผลจากการจัดประชุมสามัญผูถือหุนที่บริษัทไดดําเนินการดวยความโปรงใสตรวจสอบได ถูกตองตามกฎหมาย 

และขอบังคับของบริษัท อํานวยความสะดวกตอผูถือหุนในการเขารวมประชุม ทําใหในป 2562 บริษัทฯ ไดรับการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนอยูในระดับ 4 TIA (คะแนน 90-99) จากสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

2.1 การประชุมผูถือหุน 

(1) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นวามีความ

เหมาะสม เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดย

เสนอเรื่องไดตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท 

www.thanulux.com พรอมทั้งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งไดเปดโอกาส 

ใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้ง

เปนกรรมการและไมมีการสงคําถามลวงหนาแตอยางใด 
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(2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง ไมมีหุนใดที่มี

สิทธิพิเศษเหนือกวา และไมมีการจํากัดสิทธิออกเสียงของผูถือหุนรายใดรายหน่ึง 

(3) ในกรณีเปนผูถือหุนตางชาติ บริษัทฯ ไดจัดสงเอกสารเชิญประชุมผูถือหุนฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูถือหุนตางชาติ พรอมทั้งเผยแพรเอกสารเชิญประชุมดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทในชวงเวลาเดียวกันกับฉบับ

ภาษาไทย 

(4) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท หรือ

บุคคลอื่นเขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยบริษัทฯ ไดแจงรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ตองใชใน

การมอบฉันทะไวอยางชัดเจน โดยไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ใหผูถือหุนสามารถกําหนด

ทิศทางการลงคะแนนในแตละเรื่องได  

จํานวนและลักษณะการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 45 วันที ่23 เมษายน 2562 

ราย จํานวนหุน สัดสวนรอยละ

690 120,000,000 100.00

75 107,012,880 89.18

33 21,183,100 17.65

42 85,829,780 71.52

มอบฉนัทะใหกรรมการตรวจสอบ 11 2,076,690 1.73

มอบฉนัทะใหบุคคลทั่วไป 31 83,753,090 69.79

ผูถอืหุนตามทะเบียนรวม

ผูถือหุนเขารวมประชุม

มาดวยตนเอง

มอบฉนัทะ

 

(5) ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ ไดกระทําโดยเปดเผย โดยมีการเตรียมบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนในทุกวาระ และ

จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเก็บบัตร

ลงคะแนนที่ลงนามรับรองจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม โดยบริษัทฯ ใชระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต

ละวาระและแสดงผลบนหนาจอในหองประชุมทันททีี่ส้ินสุดวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได 

(6) เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในการประชุมผูถือหุน โดยการประชุมครั้งที่ 45 ประจําป 2562 คุณอนุ 

วองสารกิจ ผูถือหุนรายยอย สอบถามเรื่องเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งกรรมการและผูบริหาร ไดเรียน

ชี้แจงขอซักถามจนเปนที่เขาใจ  

2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน บริษัทฯมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในคูมือ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและกําหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใหกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงานไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทฯ รวมถึงไมใชตําแหนงหนาที่ไปแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง

และ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ไดแจกจายคูมือดังกลาวใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการทํางาน และไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท รายละเอียด

ปรากฏในหัวขอการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท ไดมีการ

กําหนดในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย ซึ่งในป 2562 ไมปรากฏกรณีการฝาฝนมาตรการ

ดังกลาวแตอยางใด 
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2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายและมาตรการดูแลการซื้อ

ขายหลักทรัพย และการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ และผูบริหาร หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแก

สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการออกจดหมายเวียนแจงใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทุกไตรมาส พรอมแจงบทลงโทษหากมีการ 

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว โดยในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด 

ไมปรากฏวามีการซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลาที่หามมีการซื้อขาย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร โดยกําหนดใหตองรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

กิจการของบริษัท โดยในป 2562 กรรมการบริษัท และผูบริหาร ไดปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด 

2.4 การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน

ดวยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชนของบริษัท เปนท่ีตั้ง การกําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปน

ธรรม เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก จัดวางระบบการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยกําหนดเปนนโยบายใน

การกํากับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน บริษัทฯ ควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยว

โยงกัน ใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด เปนไปตามธุรกิจการคาปกติ และปฏิบัติตาม

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ในการทํารายการที่เขาขายตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไดมีการ

นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ไดแจงมติที่ประชุมผานระบบขาวของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยเปดเผยชื่อและความสัมพันธของบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกําหนดราคา มูลคาของรายการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกลาว  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไปใน

การทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของเปนประจําทุกป ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุน และใหสรุปรายการดังกลาวเพื่อรายงานใหแกคณะกรรมการ

บริษัททราบเปนประจําทุกไตรมาส 

2.5 การดูแลเร่ืองการซื้อขายสินทรัพย บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยในการทํารายการดังกลาว กรรมการผูมีสวน

ไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม 

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือ

ขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจนคํานึงถึง

ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน  
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บริษัทฯ ไดจัดทํา จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน สําหรับการดําเนินงานภายในบริษัท เพื่อให

มั่นใจไดวา ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 

3.1  ผูถือหุน  

บริษัทฯเคารพในสิทธิของผูถือหุนทุกราย โดยบริษัทฯปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ตามที่

กําหนดไวโดยกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนา รวมถึงให

ผลตอบแทนอยางเปนธรรม ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลไกทําใหผูถือหุนมีความ

เชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลท่ีถูกตอง มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน 

และปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 

โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน ซึ่งไดระบุแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัทฯ ไดเชิญผูถือหุนทุกรายเขารวมประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ มี

สิทธิท่ีจะไดขอมูลขาวสารที่สําคัญ เชน รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส การเปดเผยเรื่องการ

ลงทุน รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ เปดเผยขอมูลผานระบบการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

และเว็บไซตของบริษัท (www.thanulux.com) 

ในป 2562 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2561 และกําไรสะสมในอัตรา 0.75 บาทตอ

หุน คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 44.53 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ซึ่งเปนอัตราท่ีสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว คือ อัตราหุนละ 0.20 บาท นับเปนการจายเงินปนผลใหกับผู

ถือหุนของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ซึ่งถือเปนการสรางความมั่งคั่งในระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจริง 

3.2   พนักงาน  

บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด และเปนหัวใจสําคัญที่จะนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติตอพนักงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ

มนุษยชน จริยธรรม สนับสนุน สงเสริม ฝกฝนอบรม และพัฒนาความรูของพนักงานอยางทั่วถึง เปดโอกาสใหพนักงาน

แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ

การดําเนินงานของบริษัท เพื่อสรางความเจริญกาวหนามั่นคงในอาชีพ โดยบริษัทฯ ไดใหผลตอบแทนแกพนักงานดวย

ความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดูแล รักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ 

และทรัพยสินของพนักงาน โดยจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย

ภายในอาคาร มีเครื่องมืออุปกรณดานความปลอดภัยและรถดับเพลิง อบรมและซอมดับเพลิงเบื้องตน ซอมอพยพหนีไฟ 

การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เพื่อใหพนักงานเกิดความรูความเขาใจ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองตรงตามระบบ

มาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดลอม และยังจัดใหมีสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน เพื่อที่จะสงเสริมใหพนักงานมี

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีขึ้น เชน 

 รวมกับเครือสหพัฒน จัดตั้งสหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงาน 

 จัดใหมีหองพยาบาล โดยมีแพทยประจําสัปดาหละ 2 วัน และพยาบาลประจําทุกวัน 

 การตรวจสุขภาพประจําป 

 ชุดฟอรมพนักงาน 
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 สวัสดิการซื้อสินคาราคาพิเศษ เพื่อชวยเรื่องการครองชีพของพนักงาน 

 รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะหในโครงการเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัย 

 หอพักสําหรับพนักงานท่ีไปปฏิบัติงานตางจังหวัด 

 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต 

 เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุการทํางาน 

 เงินชวยเหลือกรณีบิดา มารดา คูสมรส พนักงาน เสียชีวิต 

 เงินชวยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น เชน อุทกภัย วาตภัย 

 เงินรางวัลสําหรับพนักงานท่ีทํางานครบ 10 , 20 , 30, 40 ป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงาน

ดานสวัสดิการ และเปนส่ือกลางในการใหความชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานไดอยางทั่วถึง และเปน

ชองทางในการส่ือสาร เสนอแนะ หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ ในการทํางานผานคณะกรรมการสวัสดิการอีกดวย 

3.3   ลูกคา  

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย ยุติธรรมใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคา คํารองเรียนของลูกคาไดรับ

การเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว พัฒนาสินคาและบริการ

ใหตรงกับความตองการของลูกคา คิดคนนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ดวยระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9001 ดานการออกแบบและผลิตเสื้อผาและเครื่องหนัง รวมถึงรักษาความลับทางการคาของลูกคา จากการ

สํารวจความพึงพอใจของลูกคาในป 2562 เรื่องคุณภาพ การบริการ และการสงมอบสินคา บริษัทฯ ไดรับคะแนนความพึง

พอใจมากกวา 85% 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีศูนยลูกคาสัมพันธ เปนส่ือกลางรับฟงความคิดเห็น คําติ-ชม และขอเสนอแนะของลูกคา 

สามารถติดตอไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80 

3.4   คูแขง  

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการแขงขันทางการคาโดยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมายอยาง

เครงครัด จึงไดกําหนดนโยบายใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม ซึ่งตลอด

ระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทใดๆ กับคูแขง 

3.5   คูคา  

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายการปฏิบัติที่เปนธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบตอคูคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ

การไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งสองฝาย ดังนี ้

 มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทานของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา คูคาดังกลาวมีการดําเนินธุรกิจ

ตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 รักษาความลับ ขอมูลทางการคาของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 

 ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง รีบเจรจากับคูคาทันที ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ

ตามขอตกลงได 

 มีหลักเกณฑการประเมิน คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานของคูคา ตามมาตรฐานสากล 

ISO 9001 
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 สรางความสัมพันธที่ดี แลกเปลี่ยนความรู และรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑกับคูคา เพื่อความเจริญเติบโต

รวมกัน  

 ไมเรียก รับ ยินยอมที่จะรับ หรือเสนอให ทรัพยสินหรอืผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทาง

การคา 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดทําระเบียบการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนคูมือใหการดําเนินธุรกิจกับคูคามีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม และเปนธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ในป 2562 ไมมีกรณีท่ีไมปฏิบตัิตามสัญญาที่มีตอคูคา 

3.6  เจาหนี้  

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยปฏิบัติตอเจาหนี้ดังนี ้

  กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเปนธรรม  

  มีความรับผิดชอบและโปรงใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาอยางเครงครัด 

  มีการเปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา  

ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทฯ จายเงินใหกับเจาหน้ีการคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงิน ที่ไดตกลงไวลวงหนา 

โดยไมมีการผิดนัดชําระแตอยางใด 

3.7   ชุมชนและสังคม  

  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคม มีการปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบให

เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทอยางตอเนื่อง โดยกําหนดไวในนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับการมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากความตองการของ

ชุมชน พรอมทั้งสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีสวนรวมทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 

   ในป 2562 บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายผลดานความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยการสานเสวนากับ

ชุมชนรอบบริษัท พรอมทั้งจัดกิจกรรมตางๆ ตามที่ชุมชนรองขอ และจากการเปดชองทางการรองเรียนใหกับคนในชุมชน 

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือส่ิงที่บริษทัอาจสรางผลกระทบใหกับชุมชนนั้น บริษัทฯ ไมไดรับคํารองเรียนใดๆ จากชุมชน ผลการ

ดําเนินงานดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรม

ตอสังคม (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ

ชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ไดเปดเผยไวในรายงานดานความยั่งยืนแลว 

3.8   สิ่งแวดลอม  

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดยกําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจ

ของบริษัท และไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนั้นบริษัทฯ จึงใหความใสใจตั้งแตกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัต ิดังนี้  

 ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 



 

74 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 สรางวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ กอเกิดความรวมมือและ

รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องส่ิงแวดลอม 

 สงเสริมระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการ

บําบัด ทดแทน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยึน 

 สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

  บริษัทฯ เห็นความสําคัญกับการควบคุมการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดตองอาศัย

ความรวมมือของทุกคนในองคกร โดยสรางคานิยมใหพนักงานตระหนักวา การพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาได 

จําเปนตองพัฒนาใหสมดุลท้ังทางดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวย 

ในป 2562 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน สงผลใหสามารถลดการใชพลังงานลงจากป

กอน พรอมทั้งมีการสรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหกับพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความ

รับผิดชอบในการใชทรัพยากรรวมกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหพนักงานไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค นําเศษวัสดุมาใชใน

การทําชิ้นงานใหมีมลูคา นอกจากนี้ยังมีฝกอบรมเรื่องการใชพลังงานในเครื่องจักรอยางคุมคาแกพนักงานในสายผลิต และ

กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เชน การติดปายรณรงคใหประหยัดน้ํา-ไฟตามสถานที่ตางๆ เพื่อใหพนักงานตระหนักถึงการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดลอม  

  คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯ จัดใหมีการ

เผยแพรความรูเรื่องส่ิงแวดลอมลอมแกพนักงานผานระบบอินเตอรเน็ต กระดานประชาสัมพันธ และเสียงตามสาย 

ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานเขาอบรมเพิ่มพูนความรูในเรื่องส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

ในป 2562 พนักงานไดเขารวมอบรมหลักสูตรดานส่ิงแวดลอมในหัวขอที่สําคัญ เชน หลักสูตร ISO14001 : 

2015 (มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม) และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous (โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมี

ความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน) เปนตน 

3.9   การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน  

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชน

อยางสม่ําเสมอ รายละเอียดกิจกรรมปรากฏในรายละเอียดกิจกรรมปรากฏในรายงานดานความยั่งยืน  

3.10  ภาครัฐ  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยาง

เครงครัด โดยใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามการรองขอของภาครัฐ ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจายภาษีถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมายภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากร 

3.11  ชองทางการรายงานหรือรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย  

คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและขั้นตอนที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถรายงาน หรือ

รองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือเรื่องท่ีไมไดรับความเปน

ธรรม โดยสามารถติดตอ นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ  โทรศัพท 0-2295-0911-9,  
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0-2295-4171-80 ตอ 250 โทรสาร 0-2294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือติดตอ นายวรเดช ปงศิริเจริญ 

ผูอํานวยการฝายสํานักตรวจสอบภายใน โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 168 โทรสาร 0-2294-5101 หรือ Email : 

audit@thanulux.com ซึ่งจะเปนผูรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ขอมูลของผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับ  

ซึ่งในป 2562 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนในเรื่องใดๆ เลย 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการโดยคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย ไดแสดงไวใน รายงาน

ดานความยั่งยืน 

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายขางตน บริษัทฯไดกําหนดเปนนโยบายและแนวปฏิบัตติางๆ ดังนี ้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ

หลักสิทธิมนุษยชน ไมมีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง การคุกคามทางเพศ การ

ใชแรงงานเด็กดวยการไมรับบุคคลอายุต่ํากวา 15 ป เขาเปนพนักงานของบริษัท การใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อ

พิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิกจางอยางไมเปนธรรม การปฏิบัติตอพนักงาน

ภายใตกฎหมายแรงงานซึ่งครอบคลุมการคุมครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอยางเครงครัด ตลอดจนใหความรูความ

เขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน เพื่อที่จะไดนําไปเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม

ดําเนินธุรกิจ หรือไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไมเคยมี

ประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายอยูใน “รายงานดานความ

ยั่งยืน) 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์ 

 บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

รวมทั้งเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ดวยการลอกเลียนแบบ 

หรือนําทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนมาใชในธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต มีการกระตุนใหพนักงานคิดคนนวัตกรรมใหม เพื่อ

เพิ่มคุณคาใหกับสินคา พัฒนาผลงานและระบบงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการประกวดนวัตกรรมภายในบริษัท

อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2550 จวบจนปจจุบัน เปนปท่ี 13  

บริษัทฯ มีนโยบายไมเกี่ยวของกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ไมนําเครื่องหมายการคามาใชประโยชนในการผลิต 

และจําหนายกอนไดรับอนุญาตจากเจาของเคื่องหมายการคานั้นๆ  

ในกรณีที่ บริษัทฯ ไดรับสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาใดๆ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามขอตกลงตางๆ 

ในสัญญาอยางเครงครัด  

บริษัทฯ รณรงคใหพนักงานในองคกรรวมตอตานงดการใชผลิตภัณฑลอกเลียนแบบ 

ใน ป 2562 บริษัทฯ ไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคา 

นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดังนี ้

 พนักงานจะตองใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรตามที่บริษัทอนุญาตใหใชงานไดเทานั้น เพื่อปองกันการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
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 การนําผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ไดรับมาหรือที่จะนํามาใชภายในบริษัท 

จะตองตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวา จะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน  

 พนักงานจะตองไมนําเขา หรือมีสวนรวม หรือรับรู หรือเผยแพรขอมูลใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายอันเปนการ

ละเมิดตอผูอ่ืน ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต และหามการจายสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ  

 จากปรัชญาการทํางานของทาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งเครือสหพัฒน ที่เนนการทํางานดวยความ

ซื่อสัตย ยุติธรรม ปลูกฝงเปนคานิยมของบริษัท ที่ไมสนับสนุนใหพนักงาน และผูบริหาร ทุจริต ให หรือรับสินบน เพื่อให

ไดมาซึ่งผลประโยชนของบริษัท ซึ่งคานิยมดังกลาว ไดบันทึกไวในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชัน โดยกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงาน หามกระทํา หรือยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งครอบคลุมถึงทุก

ธุรกิจและทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน 

แสดงในรายงานดานความยั่งยืน หัวขอ “การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” 

บริษัทฯ ไดรับ “การรับรองตออายุการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2562  ซึ่งมีอายุ 3 ป และจะครบกําหนด ตออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 
 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางถูกตอง โปรงใส ทันเวลา ตามกฎหมาย 

และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ทั้งสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ซึ่งมี

ผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอื่นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท โดยเปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซต

ของบริษัท ชองทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และชองทางอื่นๆ ที่

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน  

บริษัทฯ ไดจัดสงสารสนเทศทั้งหลายดังกลาว ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อเผยแพรใหนักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มชอง

ทางการเผยแพรขอมูล โดยนําสารสนเทศดังกลาวขึ้นเว็บไซตของบริษัท (www.thanulux.com) ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

 สารสนเทศท่ีเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) นอกจาก

งบการเงินแลว ยังมีการเปดเผยในเรื่องตางๆ เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 

4.1 การกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลาวโดยเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท  

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดไว

ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ีใหคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับรายละเอียดการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยูในหัวขอ “รายงานดานความยั่งยืน” 

4.3 นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปดเผยถึงปจจัยความเส่ียงที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ 

โดยระบุถึงลักษณะความเส่ียง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยงลง 
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4.4 โครงสรางการถือหุน มีการเปดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน

เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม โดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท (www.thanulux.com) 

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท

ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปดเผย

ขอมูลดังกลาว ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอผูถือหุน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน ที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ 

เปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ในป 2562 งบการเงินของบริษัท ไดรับ

การรับรองโดยไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชี และนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในเวลาที่กําหนด โดยไมถูกส่ังแกไขงบการเงิน แตอยางใด 

4.6 การทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย มีการเปดเผยบทบาทและหนาที่

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการบริษัทแตละคนเขา

รวมประชุมในปที่ผานมา ตามรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” และหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เรื่อง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

4.7 การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร มีการเปดเผยการถือหุนและการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหุนบริษัทฯ ระหวางปของกรรมการ และผูบริหาร ทั้งทางตรงและทางออมไวในรายงานประจําป ตามรายละเอียดใน

หัวขอ “ผูถือหุน” ในสวนรายงานการถือหลักทรัพย บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ของกรรมการและผูบริหาร ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 

4.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท และ

ผูบริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย โดยรายละเอียดดังกลาว

ไดเปดเผยไวในแบบ 56-1 และรายงานประจําป ในหัวขอ“โครงสรางการจัดการ” เรื่องคาตอบแทนของกรรมการ และ

ผูบริหาร 

4.9 นโยบายรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการ

บริษัท และผูบริหาร ตองรายงานใหบริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีสวนไดเสียของตน และของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ 

โดยในป 2562 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด นอกจากนี้ในการประชุม

คณะกรรมการ กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในวาระสําคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการมี

สวนไดเสียของกรรมการบริษัท และผูบริหารดังกลาวในจดหมายแจงมติที่ประชุมตอระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

4.10  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ เปดเผยขอมูลการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการและ

ผูบริหารตามรายละเอียดในหัวขอ “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และหัวขอ “การ

กํากับดูแลกิจการ” เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ (หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ขอ 5.7) 

4.11  การทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท และผูถือหุน มีการเปดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อคูสัญญา ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข
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ราคา และมูลคารายการ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท และสรุปขอมูลไวในแบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ “รายการระหวางกัน” 

4.12  การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ รายงานผลการดําเนินงานตามงบการเงินรายไตร

มาสบนเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ในกรณีที่กําไรสุทธิมีการเปล่ียนแปลงจากงบ

การเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยคําอธิบายผลการดําเนินงานเพิ่มเติม 

4.13  นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย และมาตรการ

คุมครองพนักงานหรือผูแจงเบาะแส ไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวขอ 

“การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน” ใน ”รายงานดานความยั่งยืน”  

4.14  ความสัมพันธกับผูลงทุน บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความโปรงใสและทั่วถึง โดย

เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกีย่วของไดรับทราบอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน โดยผานชองทางและ

ส่ือการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท www.thanulux.com นอกจากนั้น 

บริษัทฯ ไดกําหนดบุคคลที่สามารถใหขอมูลและขาวสารตามที่นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของตองการ โดยสามารถติดตอไดที่ 

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก ตําแหนงเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ โทรศัพท 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 

ตอ 250 โทรสาร 02-294-5101 E-Mail : supachoke@thanulux.com 
 

 
ในป 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุมสหพัฒนรวม 12 บริษัท ไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดงาน 

“นักวิเคราะห นักลงทุน พบกลุมสหพัฒน ครั ้งที่ 11” เมื ่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา ภายในงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 23 เพื่อเปดโอกาสใหนักวิเคราะหและนักลงทุนไดรับทราบ

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ และไดรวมกันจัดทําหนังสือสรุปขอมูล แจกใหกับนักวิเคราะหและนักลงทุนที่มารวมงาน 
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สําหรับผูที่ไมไดเขารวมงาน สามารถดูวีดีทัศนการจัดงานไดจากชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

เว็บไซตของบริษัท 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง

ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซื่อสัตยสุจริต  ใชความรูความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน และ

พันธกิจของบริษัท เพื่อใหบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และกํากับดูแลใหผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติงานตาม

แนวทางเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท กําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ความสามารถ 

ประสบการณที่หลากหลาย ไมจํากัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไมไดเปน

กรรมการบริหารอยางนอย 2 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู มีกรรมการอิสระตามประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. คณะกรรมการบริษัท กําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑที่ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  

3. คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่สําคัญเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัท ไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง ขอบเขต

อํานาจหนาที่ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและฝาย

จัดการไวอยางชัดเจน 

5. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร ที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น 

ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 

6. คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ตามกฎหมาย และตามที่ไดรับมอบหมาย โดย

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 

7. คณะกรรมการบริษัท จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ 

เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

8. คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

9. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงาน อยางตอเนื่อง 

10. คณะกรรมการบริษัท กําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณาวาระตางๆ จะคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม กรรมการบริษัททุกทานมีความเปนอิสระในการรวม

แสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตนมีสวนไดเสีย 

11. คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเวนกรณีท่ี

มีเหตุจําเปน 

12. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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13. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวาง 

กันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม 

14. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจาก

กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที ่

จําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจาย 

ของบริษัท  

15. คณะกรรมการบริษัท มีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ มีเหตุมีผล 

และปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

16. คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 

ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 

17. คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะมี

หนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังตอไป 

18. คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมสีวนไดเสียของตน และบุคคลที่มี

ความเกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กําหนด 

19. คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ โดยมีสายการ

รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 

20. คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 

21. คณะกรรมการบริษัท จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินเสนอไว

ในรายงานประจําป 

22. คณะกรรมการบริษัท ดูแล และดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการแตละคณะ ตาม

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน 

23. คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาที่ตางๆ เพื่อการกาวสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น 

24. คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงในบริษัทฯ เปนคร้ังแรก 

25. คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 

26. คณะกรรมการบริษัท  กําหนดใหมีการติดตาม  และประเมินการกํากับดูแลกิจการ  ดวยการจัดใหมี

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(1) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีกรรมการไมนอย

กวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในป 2562 กรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน  
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มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่มีความหลากหลาย ทั้งทางดานบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด  

กฎหมาย และส่ิงทอ ประกอบดวย 
 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 5 คน (ในจํานวนน้ี ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน) 

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ซึ่งมากกวากฎหมายกําหนด 

(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ทุกคน มีคุณสมบัติครบถวนในการดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดในนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเปนไปตามประกาศของ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระและผูที่เกี่ยวของ ไมมีการถือหุนในบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  

บริษัทรวม ไมเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมมีกรรมการอิสระคนใดที่ดํารงตําแหนงเปน 

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 แหง 

(3) กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการ

สรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการใหเปนไปอยางโปรงใส (รายละเอียดตามหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เรื่องการสรร

หาแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร) 

(4) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน 

มีวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง

ตอไปไดอีก 

(5) จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนง

ของกรรมการแตละคนท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตามหัวขอ “ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม 

และเลขานุการบริษัท” อนึ่ง บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นวา 

การปฏิบัติงานของกรรมการบริษัททุกทานท่ีผานมา ทานไดเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ และไดใชความรู ความสามารถ 

รวมทั้งอุทิศเวลาในการบริหารงานบริษัทอยางเต็มที่โดยไมบกพรอง 

(6) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัทฯ กําหนดหนาที่ระหวาง

ประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการบริหารงาน มีความ

อิสระจากกัน และถวงดุลซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินการ และบริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ และของฝายจัดการไวอยางชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่

สามารถตรวจสอบได เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ  

(7) เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ไดแตงตั้ง นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เปนเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่

และรับผิดชอบตามที่กฎหมาย และบริษัทฯ กําหนด (รายละเอียดตามหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” ขอ 4. เลขานุการ

บริษัท) 

5.2 คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ชวยดูแลรับผิดชอบงาน

ในแตละดาน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนินงานที่โปรงใส มีผูกล่ันกรอง สอบทาน ให

คําแนะนําอยางรอบคอบ โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน 

(รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอย และหัวขอ  

“โครงสรางการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท) 
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5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ 

ประสบการณหลากหลาย และมีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทเปนผูใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน  

ภารกิจ กลยุทธ และอนุมัติในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ แผนงานและเปาหมายประจําป ที่เสนอโดยฝาย

บริหาร รวมถึงกํากับดูแลใหการบริหารงานของฝายจัดการเปนไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร ของบริษัท และใหความเห็นชอบกล

ยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท ที่นําเสนอโดยฝายจัดการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังที่ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 ไดอนุมัติกลยทุธระยะกลาง ระยะส้ัน และแผนงานประจําป 2563 

รวมทั้งจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตามเปาหมายและ

แนวทางที่จะเพิ่มมูลคาและความมั่งคั่งแกบริษัท และผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุก

ฝาย 

(2) ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวเปนลายลักษณอักษร ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่ด ีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัต ิจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ

บริษัท ผูบริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทําเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริษัทมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําทุกป มีการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท พรอมทั้งไดแจกคูมือใหกับกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร พนักงาน และกําหนดใหทุกคนตองปฏิบัติตามคูมือดังกลาวอยางเครงครัด รวมทั้งมีการนําจริยธรรมและ

จรรยาบรรณไปจัดทํา เปนการตูนแอนิเมชัน และมีการเปดใหพนักงานรับชมอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานใหม บริษัทฯ ไดบรรจุหัวขอจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณไวในการปฐมนิเทศ

พนักงาน 

  คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และไดกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่ใน

การติดตามดูแลใหพนักงานในความรับผิดชอบของตนมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใสในการดําเนิน

ธุรกิจ สําหรับผูที่ละเวนการปฏิบัติตามจะไดรับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายใน

กรณีที่เปนการกระทําผิดกฎหมาย (รายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซตของบริษัท) 

(3) การจัดทํานโยบายความขัดแยงของผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการดูแล

รายการที่อาจจะเกิดความขัดแยงของผลประโยชนใหเปนไปอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ดวยความซื่อสัตยสุจริต จึงได

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนไวเปนสวนหนึ่งในนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมใน

การดําเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ ได

เปดเผยรายละเอียดรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนไวในหัวขอ “รายการระหวางกัน” 
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(4) การกํากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ

ตอระบบควบคุมภายในดานการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกํากับดูแล โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายใน

ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบตางๆ ดังกลาว รวมถึงระบบงานคอมพิวเตอร ตลอดจนใหคําแนะนําเพื่อให

เกิดความมั่นใจวาไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและ 

ถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา

ทุกไตรมาส 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยอยใน 5 ดาน ไดแก องคกรและ

สภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

และระบบการติดตาม วามีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 (5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงที่มีผลกระทบตอ

เปาหมายขององคกร มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและสอดคลองกับนโยบายของบริษัท โดยแตงตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น เพื่อใหเปนผูกําหนดแผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงานดานบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน โดย

พิจารณากําหนดประเภทความเส่ียง สาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อ

จัดทําแผนการบริหารความเส่ียง โดยมุงลดหรือขจัดความเสี่ยงตางๆ ภายใตการกํากับ ติดตาม ดูแลอยางเปนระบบและมี

ความตอเนื่องใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงในแตละปจจัยใหอยูในระดับที่

องคกรยอมรับได โดยกําหนดวงรอบใหคณะกรรมการนี้ทําการทบทวน ติดตาม แนะนําในประเด็นของหัวขอปจจัยความเส่ียง 

ตลอดจนแนวทางแกไขและปองกันเพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบและตอเนื่อง และรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัทเปนประจําทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการทําระบบบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมงานทั้งหมดของ

บริษัท (รายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงแตละดานของบริษัท อยูในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง”) 
 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการกําหนดวันเวลาประชุมลวงหนาตลอดทั้งป โดยกําหนดให

มีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เวนแตกรณีมีวาระพิเศษอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจําเปน ในการ

ประชุมแตละครั้ง เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 

      คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมและถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกคร้ัง เพื่อรับทราบและรวมตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท อนึ่ง ในไตรมาส 4 ของทุกป คณะกรรมการบริษัทได

เชิญผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการดวย เพื่อใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเปนผูเกี่ยวของกับการ

ปฏิบตัิงานโดยตรง พรอมทั้งเสนอแผนงาน กลยุทธและเปาหมายการดําเนินงานประจําป 

    ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

อยางอิสระ โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่กําลังพิจารณาไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง เมื่อส้ินสุดการ

ประชุม เลขานุการบริษัทซึ่งเปนผูจดบันทึกการประชุม จะจัดทํารายงานการประชุม และสงรายงานการประชุมใหประธาน
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กรรมการบริษัทภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาและลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ท้ังนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความ

คิดเห็น ขอแกไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหถูกตองยิ่งขึ้นได 

    รายงานการประชุมที่ท่ีประชุมรับรองและประธานกรรมการบริษัทไดลงนามแลว จะจัดเก็บไวอยางเปนระบบ 

ณ สํานักงานบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของสืบคน อางอิงและตรวจสอบได 

  ในป 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ครั้ง การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานไดแสดงไว

ในแบบ 56-1และรายงานประจําป 

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญในบทบาท หนาที่ 

และความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ของตน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้น 

จึงจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวมและรายบุคคลเปนประจําทุกป  

ในป 2562 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหกับกรรมการทุกทานซึ่งมีความเปน

อิสระในการประเมิน เมื่อทําแบบประเมินเรียบรอยแลวใหจัดสงคืนเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม สรุปผลและรายงาน

ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ 

(1) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(2) ความเปนอิสระของกรรมการ 

(3) ความสัมพันธกับฝายบริหารและผูมีสวนไดเสีย 

ป 2562 ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 85.86 

การประเมินผลงานประจําปของกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล แบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ 

(1) บทบาท หนาที่ และความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท 

(2) การทําหนาที่ของกรรมการบริษัท 

(3) การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท 

ป 2562 ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 87.68 

การประเมินผลงานประจําป 2562 ของคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2562 โดยกรรมการ 

ชุดยอยแตละคนประเมินผลงานในภาพรวม มีผลการประเมิน ดังนี ้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมากที่สุด" มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 

98.33 

2) คณะกรรมการสรรหา ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 75.00 

3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ ""พึงพอใจมาก" มีคะแนน

เฉล่ียรอยละ 78.67 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนน

เฉล่ียรอยละ 76.67 
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5) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 

87.19 

6) คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินโดยรวม อยูในเกณฑ "พึงพอใจมาก" มีคะแนนเฉล่ียรอยละ 78.13 

การประเมินผลงานประจําปของกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหประธานกรรรมการบริหารเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

เปนประจําทุกป เพื่อนําไปใชในการกําหนดคาตอบแทน ดังนี ้

(1) ความมีวิสัยทัศน และกลยุทธเชิงธุรกิจ 

(2) ความเปนผูนํา การสรางทีมงาน และการสรางผูรับผิดชอบทดแทน 

(3) ความสามารถเชิงวิเคราะห และการสรางสรรคสิ่งใหม 

(4) ความมุงมั่นสูประสิทธภิาพและผลสําเร็จ 

(5) ความยืดหยุนและการปรับตัว 

(6) ความซื่อตรงและความภักดีตอองคกร 

ซึ่งผลการประเมินดังกลาวถือเปนความลับเฉพาะบุคคลไมสามารถเปดเผยได 

5.6 คาตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา แลวนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติวงเงินคาตอบแทนดังกลาว 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 ประจําป 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ไดอนุมัติวงเงิน

คาตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไมเกิน 10 ลานบาทตอป โดยจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกรรมการที่เขารวมประชุมในอัตรา

ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนประจําปจายใหแกกรรมการทุกคน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณาจัดสรร และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัต ิ

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในป 2562 บริษัทฯ ได

เปดเผยไวในแบบ 56-1 และรายงานประจําป หัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” 

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ ใหความสําคัญและสงเสริมใหกรรมการและผูบริหารทุกคนมี

โอกาสพัฒนาความรู จึงมีการสนับสนุนใหกรรมการทุกทานเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาที่กรรมการ โดยเขารวมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเปนหลักสูตรที่ กลต. กําหนดใหกรรมการ

ของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรดังกลาวแลว คณะกรรมการบริษัทยังให

ความสําคัญเขารวมรับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เชน Audit 

Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS), Finance for Non - Finance 

Director (FND), The Role of Chairman (RCM), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR) และ Chartered Director Class (CDC) หรือหลักสูตรอบรมที่จัดโดยองคกรอื่น เพื่อเสริมสรางศักยภาพความเปน

ผูนําที่เปนมืออาชีพ มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ในการขับเคล่ือนองคกรสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการ

จัดสัมมนาหลักสูตรส้ันๆ อันเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรตางๆ ที่ IOD 

จะจัดขึ้นอีกตอไปในอนาคต 
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  รายละเอียดการเขารวมอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของแตละทาน ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 

และแบบ 56-1 ในหัวขอ ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 การเขารับการอบรมของกรรมการ 

      รายชื่อกรรมการ     ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา

คุณดุษฎี สุนทรธํารง l Update Digital Marketing & Tools 

l แขง็แรง เติบโต กําไร : How to guick win leather Goods

l Smart Leader : Leader as a Coach 

l Leader as a Communicator

l Strategic Planning & Management

คุณสุพจน  ภควรวุฒิ l Update Digital Marketing & Tools 

l แขง็แรง เติบโต กําไร : How to guick win leather Goods

l Smart Leader : Leader as a Coach 

l World System Merchandising

l Leader as a Communicator

l Strategic Planning & Management

คุณมารินทร ลีลานุวัฒน l Update Digital Marketing & Tools 

l แขง็แรง เติบโต กําไร : How to guick win leather Goods

l Smart Leader : Leader as a Coach 

l Sharing Success Story with " Shopee" 

l Leader as a Communicator

l Strategic Planning & Management
 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

บริษัทฯ ไดมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งขอมูลที่

เกี่ยวของ เชน ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน เพื่อเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการใหม พรอมทั้งแจก “คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ใหกับกรรมการทุกทาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) สรุปเปรียบเทียบขอบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน 

(2) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 

(3) นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

5.8 แผนการสืบทอดงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความแข็งแกรง

ใหกับองคกร โดยมีเปาหมายเพื่อผลักดันและใหโอกาสในการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย

บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ดวยการคัดเลือก วิเคราะห และประเมินศักยภาพ เพื่อจัดทํา 

แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เปนการเตรียมความพรอมเพื่อกาวไปสูการเปนผูบริหารที่จะผลักดันและขับเคล่ือนองคกรใน

อนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกพนักงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทั้ง
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ในและตางประเทศ โดยมุงหวังใหพนักงานไดรับความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานเปนสําคัญ รวมทั้งสงเสริมการศึกษา

ดูงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางผูบริหารเพื่อสืบทอดตําแหนงผูบริหาร

สูงสุด โดยมีหลักการ ดังนี้ 

(1) กําหนดคําอธิบายตําแหนงผูบริหารสูงสุด ความเกี่ยวของกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร รวมทั้งระบุ

คุณสมบัต ิความรู และทักษะท่ีตองการ 

(2) คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถ 

(3) วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและส่ิงที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม 

(4) จัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 

จากการใหความสําคัญและการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องของคณะกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท สงผลใหในป 2562 บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยคะแนนระดับ “ดีมาก” 
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10.  ความรับผิดชอบตอสังคม 
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รางวัลและเกียรติบตัร ในป 2562 
 

1. บริษัทฯ ไดรับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award ประจําป 2562  
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บริษัทฯ ไดรับรางวัลคารบอนฟุตพร้ินทผลิตภัณฑ Long-sleeved  

white shirt จากองคกรบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.  บริษัทฯ ไดรับเกียรติบัตร โครงการสงเสริมการผลิต  

     ท่ีลดการเกิดกาซเรือนกระจก จากกระทรวงพลังงาน 
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4.  บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  

ISO 9001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบระบบจัดการสิ่งแวดลอม 

     ISO 14001:2015 
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10.  รายงานความย่ังยืน 

 

10.1  นโยบายการพัฒนาอยางย่ังยืน 
บริษัทฯ มุงมั่นดําเนินธุรกิจและสงเสริมใหดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย 3 

ปจจัยหลัก ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาความสามารถอยางยั่งยืน การบริหารงานโดยการสรางสรรค

นวัตกรรมอยางตอเนื่อง และการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม  โดยมีวัฒนธรรมองคกร 

“SMART” เปนตัวขับเคล่ือนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance) ในบริบทความรับผิดชอบในการสรางองคกรท่ีมีคณุคาใหกิจการอยางยั่งยืน ควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเส่ียงที่เหมาะสม โดยการมุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาความสามารถอยางยั่งยืน สงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการอบรมใหความรูแกพนักงานทุกระดับชั้น พรอมทั้งเพิ่มศักยภาพผูบริหารและสรางผูสืบทอดตําแหนง เพื่อ

รองรับอนาคตอยางยั่งยืน 

บริษัทฯ มุงมั่นการบริหารงานโดยการสรางสรรคนวัตกรรมอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบตางๆ อยางทันสมยั 

เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคอยางรวดเรว็ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลการทํางานใหมีประสิทธิภาพ มุงมั่น

ในการบริหารจัดการที่ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่จะเกิดขึ้นทัง้ทางตรงและทางออม พรอมทั้งมุงเนนใหเกิดผลิตภัณฑท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
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การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตสินคาเส้ือผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง มีนโยบายการดําเนิน

ธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและใหความสําคัญ

กับระบบบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ความโปรงใสตรวจสอบได เคารพตอหลักสิทธิ

มนุษยชน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย โดยมุงสรางและสืบสานความสัมพันธอันดีที่เกิดจากการยอมรับและ

ไววางใจซึ่งกันและกัน พรอมทั้งสรางทัศนคติ และวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยู

รวมกัน จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวยหลัก 7 ประการ ดังนี้ 

1. การกํากับดูแลองคกร บริษัทฯ มุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีอันเปนสากลและเปนประโยชนตอสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและดํารงรักษาความเปนเลิศใน

คุณธรรมอันเปนคุณคาพื้นฐานขององคกรชั้นนํา 

2. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและ

เสรีภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาค ไมใชแรงงานเด็ก และตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

3. การปฏิบัติดานแรงงาน บริษัทฯ มีการกํากับดูแลใหการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตาม

กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด 

4. ส่ิงแวดลอม บริษัทฯ มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อรักษาและ

ดํารงไวซึ่งระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมของชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู 

5. การดําเนินงานอยางเปนธรรม บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม มีจริยธรรม ใสใจใน

การปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง 

6. ความสัมพันธกับลูกคาและผูจัดหา บริษัทฯ มุงเนนการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา มีความ

จริงใจตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา รวมถึงการแกไขขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การ

บริการ 

7. การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะพิจารณาความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น พรอมทั้งสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหพนักงานมีสวนรวมทํางาน

อาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 
 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหน้ี พนักงาน 

โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการ

ปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ ดังตอไปน้ี  

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติ 

1. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม 

2. ดําเนินธุรกิจดานผลิต จําหนายสินคา และบริการ ท่ีปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของลูกคา 

รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 
 

 



 

93 

 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

4. มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตาม

มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการแขงขันที่

เปนธรรมเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน พรอมทั้งรักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อ

ประโยชนตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 

5. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ

กฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ท่ีบริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจ 

6. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา 

7. ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม พรอมทั้งใหปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่มี

การตกลงกันอยางเครงครัด 

8. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางาน พรอมทั้งสงเสริม

ความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือ

สถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

9. ไมดําเนินธุรกิจท่ีทําใหสังคมเส่ือมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม 

10. สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจางงานและผลิตภัณฑชุมชน พรอมสราง

ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม 

11. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

12. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการ

จัดการส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เปนตน 
 

  การบริหารหวงโซอุปทาน 
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การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อประโยชนสูงสุด

ตอบริษัทฯ จึงมีระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผานระบบ Approved 

Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 บริษัทฯไดดําเนินการประเมินและคัดเลือกคูคาอยางเทาเทียมกัน โดยยึด

หลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือไดของคูคา ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองตอบริษัทฯ ไดตรงตาม

ความตองการ โดยมีการจัดทําทะเบียนคูคา เพื่อคัดเลือกคูคาที่มีศักยภาพมาดําเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ 

ที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยตองโทษปรับที่มีนัยสําคัญ และถูกบังคับโทษจากการละเมิดกฎหมายและขอบังคับ 
 

กลยุทธในการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ดวยวิสัยทัศน และพันธกิจที่ชัดเจน บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางประสบความสําเร็จ โดยมุงมั่น

สรางสรรคนวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการที่มีคณุภาพ ดวยการบริหารจัดการท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางคุณคาแก

ลูกคาอยางยั่งยืน 

บริษัทฯ มุงมั่นใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการเพิ่มคุณคา และความพึงพอใจแกลูกคาและผูถือหุน เพื่อกาว

เขาสูองคกรดิจิทัลในการดําเนินธุรกิจ ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคูกับการดําเนิน

นโยบายที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม   

บริษัทฯ ไดจัดทํากลยุทธในการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงเปาหมายทางธุรกิจ ผลกระทบ และความ

คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยมี

คานิยมองคกร SMART เปนตัวขับเคล่ือน 
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นโยบาย แนวทาง และกระบวนการ ใชหลัก 3 P 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงดานความยั่งยืน 
การบริหารความเส่ียงเปนภูมิคุมกัน และเปนรากฐานการดําเนินงานขององคกรอยางยั่งยืน รองรับตอความไม

แนนอนของสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสามารถบรรลุ

เปาหมายขององคกร บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญ โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหนาที่กําหนด

นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียง และกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของ

องคกร เพื่อลดผลกระจากความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป มีการประเมินความเส่ียง

วิเคราะหถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นและจัดทําแผนรองรับรวมถึงติดตามการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 

ความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับความย่ังยืนของบริษทัฯ 
 

1. ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ทําใหพฤตกิรรมผูบริโภคเปลี่ยน 

 ผลกระทบ : รายไดจากการขายลดลงและกระทบดานตนทุนสินคา 

ปจจุบันเทคโนโลยีดจิิทัลไดเขามามีบทบาทอยางมากในการดาํเนนิชีวิตประจําวัน อาทิ การใหบริการขนสง การ

ทําการตลาดและการจาํหนายสินคาออนไลน ซึ่งสงผลกระทบตอรูปแบบการดาํเนินธุรกจิและชองทางการจดัจําหนายเดิม 

อาทิ หางสรรพสินคา Modern Trade 

ดังนั้น การพัฒนาชองทางการจัดจําหนายทางออนไลน จึงเปนกลยุทธที่สําคัญตอการเพิ่มยอดขายและสราง

กําไร เนื่องจากสามารถซื้อขายไดงาย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย อาทิ  E-Business, Omni Channel, TV-

Shopping รวมถึงการพัฒนาและออกสินคาที่มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน  นอกจากนี้ยังทําใหบริษัทฯ 

มีโอกาสในการสรางธุรกิจใหม ๆ ที่เพิ่มมูลคาใหกับองคกร อีกดวย 
 

2. ความเสี่ยงจากการบริหารจดัการดานส่ิงแวดลอม 

 ผลกระทบ : เกิดมลพิษ และผลกระทบตอชุมชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายสินคา เส้ือผาสําเร็จรูป และเครื่องหนัง  จึงใหความสําคัญตอการ

ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา มีการจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ท่ีอาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และชุมชน  

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต มีคณะทํางานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

ISO 14001:2015   มีมาตรการรองรับในระยะยาวเริ่มจากการจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกเพื่อเปน ขอมูลพื้นฐานในการ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการใชพลังงานทดแทน พัฒนาเครื่องจักร

ใหสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการคิดคนพัฒนาสินคาที่มีนวัตกรรม (Green Product) 
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การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ มุงพัฒนาการสรางความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจ และพัฒนาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร บริษัทฯ มีการส่ือสารและรับ

ฟงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ  เพื่อนําขอมูลความตองการ ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของแตละกลุมผูมีสวนได

เสียมาสรุปประเด็นที่มีนัยสําคัญดานความยั่งยืนใหครอบคลุมทุกๆ ดาน สําหรับจัดทําแผนการดําเนินงาน 
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การดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย 
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การคัดเลือกประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน 
บริษัทฯ ไดมีการคัดเลือกประเด็นดานความยั่งยืนโดยพิจารณาจากความเส่ียงในการบริหารกิจการ หลายดาน 

โดยเฉพาะในมุมของผูมีสวนไดเสียและนํามาปรับใชกับกลยุทธดานความยั่งยืนขององคกร โดยนําขอมูลมาพิจารณา

คัดเลือกความเสี่ยงทีไ่ดรับจากผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง ซึ่งกระบวนการพิจารณาและวิเคราะหประเด็นดานความยั่งยืน

จะผานการคัดเลือกโดยผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากระดับความส่ียงนอยจนถึงมากและไดกําหนดใหมี

การทบทวนประเด็นทุกป ในป 2562 ไดพิจารณาและวิเคราะหประเด็นตางๆ ที่มีความสําคัญตอกลุมผูมีสวนไดเสียของ

องคกรในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ในรูปแบบ Materiality Matrix ซึ่งสามารถสรุปไดดังตาราง 
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10.2  การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํารายงานดานความยั่งยืนโดยจัดแยกสวน เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นที่

จะดําเนินงานดานความยั่งยืนที่สรางคุณคาใหกับสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจอยางมี

คุณธรรมและจริยธรรม  

แนวทางการรายงาน 

รายงานดานความยัง่ยืน ประจําป 2562 จัดทําขึ้นโดยอางอิงตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) 

G4 ซึ่งเปนแนวทางการจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมผลการ

ดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ในประเด็นท่ีมีสาระสําคัญดานกลยุทธและการบริหารจัดการความเส่ียง

ดานความยั่งยืน 

ขอบเขตการรายงาน 

ขอบเขตของการรายงานฉบับนี้ไดแสดงผลการดําเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ แต

ไมไดรวมถึงบริษัทยอยและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
การสอบถามขอมูล 
หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนําเพิม่เติมกรุณาติดตอ 
นายศุภโชค  สิริจันทรดิลก  (เลขานุการบริษัท)  
บริษัท ธนูลักษณ จาํกัด (มหาชน)  
129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 2950911-9 ตอ 250 
Email: supachoke@thanulux.com 

 

เกี่ยวกับองคกร 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตสินคาแฟชั่นเส้ือผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง 

สําหรับบุรุษ สตรี และเด็ก ภายใตเครื่องหมายการคาสากลที่ไดรับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคาของบริษัท เพื่อจําหนาย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยังเปนผูผลิตสินคายูนิฟอรม ชุดปฏิบัตธิรรม ชุดไตรจีวร ดวย 
 

 

สํานกังานใหญ  : 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

วันทีก่อตัง้บรษิัท  : วันท่ี 23 มิถุนายน 2518 

วันที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย  : วันท่ี 21 กรกฎาคม 2530 

ทุนจดทะเบยีน : 120,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว  : 120,000,000 บาท 
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ผลิตภัณฑและบริการ 
 

 
 

หลักการกํากับดุแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนรากฐานสําคัญใน

การพัฒนาและสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน นอกเหนือจากการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน เพื่อนําไปสูการ

ประกอบธุรกิจที่สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอยางมี

จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม พัฒนาหรือลดผลกระทบ

ดานลบตอส่ิงแวดลอม และสามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล ใหทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ และ

แนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนและปรับปรุงแผนเชิงกลยุทธบริษัทใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และไดจัดใหมีการส่ือสาร

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอยางสม่ําเสมอ โดยผานในหลายชองทาง 

ดังนี้ 

 พนักงานใหมทุกคน จะไดรับการปฐมนิเทศในเรื่องนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 บริษัทจัดใหมีการส่ือสารผานระบบอินทราเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซตของบริษัท www.thanulux.com 

โดยบริษัทมีการรายงานผลการติดตามการฝาฝนจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนรอบรายปตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในป 

2562 ไมพบการฝาฝนใดๆ  

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดยอย อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งในป 2562 ผลการประเมินมีคะแนนอยูในเกณฑ พึงพอใจมาก 

 คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวน และมีมติอนุมัติหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 

เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ใหเหมาะสมกับการ

ดําเนินธุรกิจ และกําหนดใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่คณะกรรมการบริษัทสามารถอานเพิ่มเติมไดในหัวขอการกํากับดูแลกิจการ 
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โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

 
 

คณะกรรมการทั้ง 8 คน มีความรูและเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทีบู่รณการกับการกาํกับดูแลกจิการของบริษัท 

สามารถออกความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ 
 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

จากปรัชญาการทํางานของทาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งเครือสหพัฒน ที่เนนการทํางานดวยความซื่อสัตย 

ยุติธรรม ปลูกฝงเปนคานิยมของบริษัท ที่ไมสนับสนุนใหพนักงาน และผูบริหาร ทุจริต ให หรือ รับสินบน เพื่อใหไดมาซึ่ง

ผลประโยชนของบริษัท ไดบันทึกไวในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 

ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับคานิยมดังกลาว ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณและความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ ได

ดําเนินการดังตอไปนี ้
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1. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption) 

2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และมีผล

บังคับใชในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 

3. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทฯ ไดยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชัน โครงการแนว

รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และไดรับการรับรองเปนสมาชิกภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชัน เมื่อ

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 

4.  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดยื่นตออายุรับรองการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานทุจรติ และไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งมีอายุ 3 ป และจะครบกําหนด ตออายุในวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2565 

   นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

1. บริษัทฯ ไมกระทํา และ/หรือ ไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแกพรรค

การเมือง รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใส ชี้แจงและตรวจสอบได 

2. สงเสริมการสรางจิตสํานึก และคานิยมในการตอตานคอรรัปชันใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานให

ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดทําเอกสารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัต ิ

3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก รับทรัพยสิน หรือ

ผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงการใชตําแหนงหนาที่

และ/หรือ นําขอมูลของบริษัท ไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือมีสวน

เกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชัน 

5. กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการ

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย 

และขอบังคับที่เกี่ยวของ 

6. จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยใหความมั่นใจ

วาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน มีการเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทฯ ภายใต “การกํากับดูแลกิจการที่ดี  

การตอตานคอรรัปชัน” 

ขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน 

เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายขางตนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2562 ไดมีมติอนุมัติทบทวนปรับปรุงขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน ดังนี ้
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คํานิยาม และรูปแบบการคอรรัปชัน 

“การคอรรัปชัน”(Corruption) หมายถึง 

1. การใชอํานาจที่ไดมาโดยหนาที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนหรือผูอื่น 

2. การใหสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การให การรับ หรือการเรียกรอง

ผลประโยชน เพื่อเปนส่ิงจูงใจใหบุคคลกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่ผิดกฎหมาย ขัดตอศีลธรรมอันดีหรือทําลายความ

ไววางใจ  

ทั้งนี้ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทาง

การคาใหกระทําได 

“การชวยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การชวยเหลือทางการเงิน ส่ิงของ การใหยืมหรือบริจาคอุปกรณ การ

โฆษณา เพื่อสงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน ส่ิงของใหแกองคกรที่มี

ความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาทํางานของพนักงานแกพรรคการเมือง หรือผูลงสมัครรับ

เลือกตั้งทางการเมือง 

รูปแบบของการคอรรัปชัน 

  1. การชวยเหลือทางการเมือง 

1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีนโยบายเปนกลาง

ทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุน หรือกระทําการใดๆ อันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรค 

การเมืองหนึ่ง 

1.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใหการสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเปนการสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตองไมกระทําไปดวย

ความคาดหวังที่จะไดรับการปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษ ท้ังนี้  ในการสนับสนุนจะตองดําเนินการตาม

ระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผูรับการสนับสนุน วัตถุประสงค รายละเอียดรายการ จํานวน

เงิน วันที่ขอเบิกเงิน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณา

อนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัตขิองบริษัท  

1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตจะตอง 

ไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือนําทรัพยสิน อุปกรณ เครื่องมือใดๆ ของบริษัท ไปใช เพื่อ

ประโยชนในทางการเมือง การเขารวมจะตองพึงระมัดระวังการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจทําใหเกิดความ

เขาใจวาบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนหรือฝกใฝในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2.   การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปนสวน

หน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัทฯ โดยไมไดมุงหวังผลทางธุรกิจเปน

การตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 บริษัทฯ ตองมีความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริจาคเพื่อการกุศลจะไมถูกนําไปใชเปน

วิธีการหลีกเล่ียงในการใหสินบน และตองดําเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ 
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2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผูรับบริจาค

และวัตถุประสงคของการบริจาค พรอมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารใหฝายทรัพยากรบุคคล

เปนผูรวบรวม พรอมใหความเห็นและนําเสนอผูมีอํานาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจ

อนุมัติของบริษัท  

3.   การเปนผูใหการสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจของบริษัท ตราสินคา หรือชื่อเสียงของบริษัท โดย

อาจกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เปนตน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 

ดังนี้ 

3.1 บริษัทฯ ตองมีความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาการเปนผูใหการสนับสนุนจะไมถูกนําไปใชเปน

วิธีการหลีกเลี่ยงในการใหสินบน และตองดําเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ 

3.2  ในการเปนผูใหการสนับสนุน จะตองดําเนินการ ตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผูรับการ

สนับสนุน วัตถุประสงค รายละเอียดรายการ จํานวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พรอมทั้งแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบท้ังหมด เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัตขิองบริษัท  

4. คาของขวัญ ของที่ระลึก คารับรอง ใหถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

4.1 พนักงานสามารถ ให/รับ ของขวัญ ของที่ระลึก และการเล้ียงรับรอง แก/จาก บุคคลใดๆ หากเขา

เงื่อนไข ดังตอไปนี ้

(1) เปนไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(2) เปนการ ให/รับ ในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 

และเปนไปอยางเปดเผย 

(3) ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสด หรือส่ิงเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล 

(4) เหมาะสมกับสถานการณ เชน ของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปกต ิ

4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมี

มูลคาไมเกิน 3,000 บาท หากเกินกวา 3,000 บาท ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ  

5. ความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทํารายการกับผูที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

6. ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจาง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน การดําเนินงานของบริษัท 

และการติดตองานกับภาครัฐ หรือเอกชน จะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวา

ดวยการจัดซื้อ จัดจาง และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยตองไมใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการ

คอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายจัดการใหความสําคัญกับการตอตานการคอรรัปชัน และปลูกฝงจนเปน

วัฒนธรรมองคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม

ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงดานคอรรัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกํากับดูแลและ
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สอบทานมาตรการตอตานการคอรรัปชัน เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และ 

มีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานบริหารความ

เสี่ยง โดยการประเมินความเส่ียงขององคกร และประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน มีการทบทวนมาตรการดานบริหาร

ความเสี่ยงและตอตานการคอรรัปชัน ใหเพียงพอ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหนาที่กําหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการตอตาน

การคอรรัปชัน รวมถึงสงเสริม สนับสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักกาํกับดูแลกิจการท่ี

ดีและนโยบายตอตานการคอรรัปชัน 

5. คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารมหีนาที่ในการกําหนดใหมีระบบ และใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชัน เพื่อส่ือสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ

มาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถามี) 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ อันเปนการใหสินบนหรือกอใหเกิดการกระทําทุจริตตอหนาที่ ไมวาทางตรง 

หรือทางออม กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานตองไมพึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัป

ชันที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

2. บริษัทฯ จะใหความรวมมือและใหการสนับสนุน องคกรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในการตอตานการคอร

รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตตอตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 

3. บริษัทฯ จะไมใหการสนับสนุนหรือกระทําการ อันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

หากมีความประสงคจะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกลาวจะตองไม

ขัดตอหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือกระทําไปดวยความคาดหวังที่จะไดรับการปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษ 

4. การใหของขวัญ ของที่ระลึก คารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทําได โดยไมผิดกฎหมาย 

และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไปของสังคมธุรกิจการคา  

5. บริษัทฯ กําหนดให กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รับทราบและตองปฏิบัติตามนโยบายตอตาน

การคอรรัปชันและขอปฏิบัติท่ีกําหนด 

6. การแจงเบาะแสและขอรองเรียน  พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีขอสงสัยวา

มีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทําในนามบริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบน หรือคอรรัปชัน ทั้งทางตรงหรือทางออม

การทุจริตกระทําผิดกฎหมาย การฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของบริษัท การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน การไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียนการ

กระทําดังกลาว ดังนี ้
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6.1 ชองทางการรองเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี ้

1. รองเรียนไดโดยตรงดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือถึงผูรับขอรองเรียน 

- ผูอํานวยการฝายสํานักตรวจสอบภายใน  โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 168  

- ผูจัดการสวนบัญชี  โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 248 

- ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 286 

- เลขานุการบริษัท  โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 250 

2. ผานทาง E-mail Address : anticorruption@thanulux.com 

3. กลองรับขอเสนอแนะ 

4. ผานทางไปรษณีย   ตู ปณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ กรุงเทพฯ 10124 

ในกรณีผูรองเรียนเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อ ตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน

เพียงพอจะแสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือคอรรัปชัน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน 

เวนแตกรณีท่ีตองเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด 

การรองเรียนโดยไมสุจริต   

หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใดๆ ที่พิสูจนไดวาเปนการกระทําโดยไม

สุจริต อันสงผลใหบุคคล หรือบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย กรณีเปนพนักงานของบริษัท จะไดรับการลงโทษ

ทางวินัยตามระเบียบขอบังคับของบริษัท และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย แตหากเปนบุคคลภายนอกที่

การกระทํานั้น ทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดําเนินคดีตามกฎหมายกับ

บุคคลนั้นๆ 

6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิด   

1. รายละเอียดของเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสการกระทําผิด ตองเปนความจริง มีความชัดเจน หรือ

พอที่จะนําสืบหาขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตอไปได 

2. ขอมูลที่ไดรับจะถือเปนความลับ ไมมีการเปดเผยชื่อผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแส หากไมไดรับ

การยินยอม 

3. ผูรองเรียน หรือผูแจงเบาะแสการกระทําผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะไดรับการดูแลและใหความ

เปนธรรม ไมวาจะเปนพนักงานหรือบุคคลภายนอก 

4. ระยะเวลาในการดําเนินการขอรองเรียน ขึ้นอยูกับความซับซอนของเรื่อง ความเพียงพอของ

เอกสารหลักฐานท่ีไดรับจากผูรองเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคําชี้แจงของผูถูกรองเรียน 

5. ผูรับขอรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตองเก็บขอมูลที่

เกี่ยวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย

ของผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือแหลงที่มาของขอมูลหรือ

บุคคลที่เกี่ยวของ 
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6.3 บุคคลที่เกี่ยวของ  

1. ผูแจงขอมูล หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูที่แจงเบาะแสการกระทําผิด 

2. ผูรับขอรองเรียน หมายถึง บุคคลตาม 6.1 ขอ 1 

7. การตรวจสอบขอเท็จจริง 

7.1 ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุคคล

หรือหนวยงานท่ีไววางใจเปนผูกระทําการแทนได 

7.2 ผูรับขอรองเรียนหรือผูไดรับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาใหขอมูล หรือขอใหจัดสง

เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบหาขอเท็จจริง 

7.3 ขอรองเรียนตางๆ ที่ผานการพิจารณาแลว ใหผูรับขอรองเรียนรายงานตอผูบริหารระดับสูง เพื่อ

รายงานตอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท 

สําหรับขอรองเรียนที่เปนความจริง และตองมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ใหฝายทรัพยากรบุคคลเสนอ

เรื่องพรอมความเห็นตอผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ  

ในกรณีท่ีขอรองเรียนกอใหเกิดความเสียหายตอผูใดผูหนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและ

เปนธรรมใหกับผูเสียหาย  

8. มาตรการคุมครองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส บริษัทฯ จะคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูให

ขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต ดวยการปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูล 

และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียน และผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้น ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามมาตรการคุมครองผูรองเรียน ที่กําหนดไวในจรรยาบรรณ

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 
 

9. การคุมครองพนักงาน  บริษัทฯ จะใหการดูแล และคุมครองบุคคลที่ไดปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ

คอรรัปชันและขอปฏิบัตินี้ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่กําหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงาน 

10. ทรัพยากรบุคคล  บริษัทฯ จะนํานโยบายตอตานการคอรรัปชันมาเปนสวนหน่ึงในการบริหารงานบุคคล 

ตั้งแตการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การประเมินผลงาน การกําหนดคาตอบแทน และการเล่ือนตําแหนง โดย

กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ

และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การอบรมและการสื่อสาร 

11.1 บริษัทฯ จะใหความรู และจัดอบรมเกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชันอยางสม่ําเสมอ ผาน

หลากหลายชองทาง เชน หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปดประกาศ เปนตน เพื่อให

ตระหนักถึงนโยบายตอตานการคอรรัปชัน รูปแบบ และความเส่ียงจากการเขาไปมีสวนรวมในการ

คอรรัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงาน หรือแจงเบาะแสในกรณีพบเห็น หรือสงสัยวามีการคอรรัปชัน 

และรูถึงบทลงโทษ หากฝาฝนนโยบาย 
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11.2 บริษัทฯ จะส่ือสารนโยบายตอตานการคอรรัปชันใหแก บริษัทยอย บริษัทรวม กรรมการบริษัท ผูบริหาร 

พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ และตัวแทนทางธุรกิจ

ไดรับทราบตามชองทางที่เหมาะสม 

12. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูล  บริษัทฯ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลตามนโยบายของกลุม

บริษัทฯ ซึ่งมีความมุงมั่นท่ีจะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการส่ือสารขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐาน

ที่สําคัญในการสรางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูล

ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร ไดมีการปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชไดตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการวาง

รูปแบบ และตนทุนของมาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอความเส่ียงของขอมูล 

ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร เพื่อใหบรรลุถึงความมุงมั่นดังกลาว จึงไดดําเนินการตามมาตรฐานและระเบียบ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

12.1 กําหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูล ทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด 

12.2 ประเมินความเส่ียงและสรางระบบควบคุมความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่มีการ

เปล่ียนแปลง 

12.3 สรางระบบปองกันขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

12.4 สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การจัดทําขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะเปน

การกระทําโดยอุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ 

13. กระบวนการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน   ทั้งนี้  บริษัทฯ ใหความเปนอิสระ และไมจํากัดขอบเขต

ของผูตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน/ตรวจสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาส 

และทุกป ตามขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานใหมีการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจไดดําเนินการในขอบเขตที่

ถูกตอง เหมาะสมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย และขอกําหนดที่บังคับใชกับธุรกิจนั้น  

14. บทลงโทษ  บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษทางวินัยแกผูท่ีฝาฝนหรือเพิกเฉยตอการกระทําผิด ตามนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชัน และขอปฏิบัติน้ี และจะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี) 
 

การดําเนินการในป 2562 ที่เกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชัน 

1. สํานักงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชัน ในดานการเบิกจาย

คาใชจายในหมวดที่อาจเปนชองทางใหเกิดการคอรรัปชัน โดยมีคาใชจายในป 2562 ดังน้ี 

  
 

จากการสอบทานพบวา การเบิกจายขางตนทั้งหมด ไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
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2. ปฐมนิเทศพนกังานเขาใหมตามหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชัน 

3. จัดอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ดังนี ้
 

 
 

 

การจดัอบรม และ Workshop เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการบริหารจดัการองคกร” ที่สํานกังานใหญ 
 

 
 

การจดัอบรม เรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน” ที่สาขากบินทรบุรี และสาขาลําพูน 
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4.  บริษัทฯ ไดสงผูบริหาร และพนักงาน เขา

รวมงานวันตอตานคอรรัปชัน ภายใตแนวคิด “รวม

พลัง..อาสาสูโกง” เมื่อวันศุกรที่ 6 กันยายน 2562 ณ 

อีเวนทฮอลล 101 ชั้น G ศูนยนิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา 

    

 

 

 

 

 

5. คณะทํางานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ได

จัดทํา นโยบายตอตานการคอรรัปชัน และขอปฏิบัติในการ

ตอตานคอรรัปชัน ในรูปแบบ QR Code เพื่อใชส่ือสารให

ผูบริหารและพนักงานรับทราบผานชองทางที่สะดวก และ

เขาถึงขอมูลไดงายขึ้น 
 

 

 

 

6.  จัดทําหนังสือเวียนแจงคูคาเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกาลตอนรับปใหม 2563 
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ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
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ความรับผิดชอบตอลูกคาผูบริโภค 

“มุงมั่นสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวยสินคาคุณภาพที่เปนเลิศ จากนวัตกรรมและบริการเหนือความ

คาดหมาย” เปนอีกหน่ึงพันธกิจท่ีสําคัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับลูกคาผูบริโภค ผานทางผลิตภัณฑ

และการบริการขององคกร ทั้งการใหความรู ขอมูลที่ถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส การตลาดที่เปนธรรม และการปฏิบัติตาม

สัญญาที่เปนธรรมตอผูบริโภคและลูกคาอื่นๆ รวมทั้งการลดความเส่ียงใหเหลือนอยที่สุดจากการใชผลิตภัณฑและการ

บริการ ผานการออกแบบ การผลิต การจําหนาย การใหขอมูล การสนับสนุนการบริการ และขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจน

รับผิดชอบในการรักษาขอมูลของผูบริโภคใหมีความปลอดภัยและเปนความลับ โดยไดกําหนดนโยบายไว ดังนี ้

1.  ดําเนินธุรกิจดานผลิต จําหนายสินคาและบริการ ท่ีปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

2.  ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่นพัฒนาสินคาและบริการ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพิ่มคุณคาใหแกสินคาและ

บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจโดยไมปดบัง

หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 

3.  ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของลูกคา 

รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 
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4.  ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมสุจริตจากลูกคาทั้งทางตรงและทางออม 

5.  ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบแจงลูกคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหา

แนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

6.  จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใส

และดําเนนิการอยางเปนธรรม 
 

มาตรฐานและความปลอดภัย 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบตางๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ดังนี้ 

1.  ไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินคา ISO9001:2015 ตั้งแตกระบวนการออกแบบ จัดหา

วัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบไดในทุกกระบวนการ 

2.  ไดรับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร 5 สําหรับผลิตภัณฑเส้ือเชิ้ต Shirt No.5 ในโครงการฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5 ประเภทผลิตภัณฑเส้ือ ของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

3.  ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO14001:2015 
 

การแสดงฉลากผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทฯ ไดแสดงขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑเปนไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑของ

สํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เพื่อใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่ถูกตอง ตลอดจนไดแสดงเครื่องหมายใหผูบริโภคได

ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใสใจส่ิงแวดลอม ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และสถาน

ประกอบการโรงงานสีขาว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ นอกจากนี้ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนแก

ลูกคาดวย เชน ปายแสดงขอมูลวิธีการใช การดูแลรักษาผลิตภัณฑ 
 

การสื่อสารการตลาดและความเปนสวนตัวของลูกคา 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบตอลูกคาผาน

ชองทางตางๆ เชน Website Facebook ลูกคาสัมพันธ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท ดังนี ้

 1. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคาและบริการ โดย

ไมมีการกลาวอางเกินความจริงอันเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิด 

 2. ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเปนที่ไววางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ใหลูกคาเขาถึง

การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินคาไดโดยงาย รวมทั้งมีความรวดเร็วในการตอบสนอง 

 3. รักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 

 4. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชงานผลิตภัณฑและบริการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนสูงสุด

ตอลูกคา 
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ผลการดําเนินงานดานสังคม 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ปรารถนาใหพนักงานในองคกรทุกคนมีความสุขในการทํางาน และพัฒนา

ศักยภาพในการทํางาน เพื่อรวมเติบโตไปพรอมกับองคกร 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิ

มนุษยชน ไมมีการเลือกปฏิบัติท้ังการแบงแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด จัดใหมีความรูความ

เขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน และหากพนักงานเชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิด หรือไดรับการปฏิบัติอยางไมธรรม 

สามารถรองเรียนตอบริษัทได ผานชองทางการส่ือสาร และคํารองเรียนนั้นพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปน

ธรรม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการในเรื่องการเคารพตอสิทธมินุษยชน ดังนี ้
 

นโยบายการไมเลือกปฏิบัต ิ

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเทาเทียมกัน ความเปนธรรม โดยไม

เลือกปฏิบัติตอพนักงาน เพราะความแตกตางในบุคลิกลักษณะสวนบุคคล 

2. บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจางงาน คาตอบแทนการทํางาน การใหสวัสดิการ การพัฒนาและ

อบรม การพิจารณาเลื่อนขั้น หรือตําแหนงหนาที่ การกําหนดวินัยและการลงโทษ การเลิกจาง หรือการเกษียณอาย ุโดยอยู

บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทํางานมากกวาบุคลิกลักษณะสวนบุคคล 

3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจางจะไดรับ 

4. บริษัทฯ จะไมขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทําใดๆ ที่จะเปนผลกระทบตอการใชสิทธิของพนักงานที่ไมมี

ผลเสียหายตอกิจการของบริษัท ในการดําเนินกิจกรรมของพนักงาน และไมเลือกปฏิบัติตอพนักงานในเรื่อง เชื้อชาติ 

ศาสนา สีผิว สัญชาติ เพศ สถานภาพสมรส ความเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ การตั้งครรภ ความพิการ ชาติกําเนิด การเปน

สมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง ความคิดเห็นท่ีแตกตางทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บปวย หรือผูติดเชื้อ HIV และ

อืน่ๆ 

5. บริษัทฯ จะส่ือสาร นโยบายเกี่ยวกับการไมเลือกปฏิบัติ ตั้งแตการจางงาน การคุมครองสิทธิประโยชนตางๆ 

เปนตน ใหแกพนักงานทั่วทั้งองคกร เพื่อใหลูกจางทุกคนไดมีความรู มีจิตสํานึก และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย

และขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี ตั้งแตเริ่มเขางานใหม และตอเนื่องไปเปนระยะ 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ จะไมกีดกันในการจางงาน การจายคาตอบแทน การเขารับการฝกอบรม การเล่ือนตําแหนง การ

ส้ินสุดสภาพการจาง หรือการเกษียณ ดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ชนชั้นวรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การ

เบี่ยงเบนทางเพศ การเปนสมาชิกสหภาพ หรือการมีสวนรวมทางการเมือง 

2. บริษัทฯ จะคัดเลือก บรรจุพนักงาน และการจายคาตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถและ

ความเหมาะสมของแตละบุคคล กับลักษณะงานและตําแหนงเปนหลัก โดยปราศจากการแบงแยก เชื้อชาติ ศาสนา 

เผาพันธุ ชนชั้น สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื้อ 

HIV หรือความบกพรองทางกายภาพ ซึ่งไมมีผลกระทบกับตําแหนงหนาที่ที่จะตองปฏิบัต ิ
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3. การฝกอบรม และการเ ล่ือนตําแหนง แตงตั้ง บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานไดรับความรู เพิ่มเติม

นอกเหนือจากความรูในงาน โดยบริษัทฯ จะสงพนักงานเขารับการอบรมความรูที่เกี่ยวของในการทํางาน หรือเพื่อเสริม

ทักษะในงาน หรือสําหรับการเล่ือนตําแหนงเพื่อเพิ่มทักษะ และเปนการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อ

ความกาวหนาในอาชีพการงาน สําหรับการเล่ือนตําแหนงนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู ความสามารถ ของแตละ

บุคคลเปนหลัก โดยพนักงานตองมีความรูในงาน และทักษะในการบริหารบุคลากรในหนวยงานดวย 

4. การจายคาตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมาณที่ทําเทากัน 

บริษัทฯ จะจายคาตอบแทนที่เทากัน ไมวาพนักงานผูนั้นจะเปนหญิงหรือชาย 

5. ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานชาย และหญิง ดวยความเสมอภาค เวนแตลักษณะ

งานหรือสภาพของงานที่ไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได 

6. บริษัทฯ จะไมแทรกแซงกิจกรรมในสิทธิสวนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อ หรือความจําเปนตาม

เชื้อชาติ ชั้นวรรณะ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ การเปนสมาชิกสหภาพ หรือการมีสวนรวม

ทางการเมือง โดยกิจกรรมดังกลาวตองไมมีผลกระทบตองาน ตอเพื่อนรวมงาน หรือบริษัทโดยสวนรวม 

7. บริษัทฯ ไมอนุญาตใหพนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางทาทาง การใช

คําพูด การสัมผัสทางกายหรือการกระทําที่มีลักษณะเปนการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ขมขืนกระทําชําเรา หรือการเอา

รัดเอาเปรียบทางเพศ 

8. บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะบังคับใหสตรีตรวจการตั้งครรภ และคุมกําเนิดเพื่อประโยชนในการวาจาง หรือ

บังคับใหออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติตอสตรีท่ีตั้งครรภตามที่กฎหมายกําหนด 
 

นโยบายการคุกคาม และการลวงละเมิด 

1. บริษัทฯ จะจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ใหความเคารพ และตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม

ยินยอมใหมีการขมขู คุกคาม ลวงละเมิดทุกกรณ ี

2. บริษัทฯ มิใหผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงานทุกคนใชตําแหนงหนาที่ในการกระทําการ หรือรูเห็น หรือการ

กระทําที่มิชอบในการขมขู คุกคาม ลวงละเมิดทั้งรางกาย และ/หรือ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกดวยวาจา ทาทาง หรือ

การสัมผัสทางกาย ตอพนักงาน 

3. บริษัทฯ จัดใหมีระบบรองทุกข เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระทําที่เปนการขมขู คุกคาม ลวงละเมิด 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นๆ เพื่อการอยูรวมกันอยางมี

ความสุข บริษัทฯ จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ไมอนุญาตใหมีการลงโทษพนักงานโดยการทํารายรางกายพนักงาน เชน เฆี่ยน ตี หรือ วากลาวดวย

คําพูดที่หยาบคาย พูดจาเสียดสี การขมขูคุกคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการตัดสิทธิประโยชนของพนักงาน เปนตน 

2. กรณีที่พนักงานกระทําผิดกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท  บริษัทฯ ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสม

กับความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทําความผิด ความดี และโทษทางวินัยที่

ผานมา 

สําหรับการพิจารณาลงโทษนั้น บริษัทฯ ถือเปนนโยบายวา กอนท่ีจะลงโทษพนักงานทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวน
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ความผิดน้ันโดยละเอียด ดวยการมอบหมายใหฝายบุคคลรวมกับผูบังคับบัญชาระดับแผนกขึ้นไปรวมกันสอบสวน พรอม

กับแจงใหพนักงานทราบถึงความผิดท่ีเกิดขึ้น เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสชี้แจงเรื่องราวตางๆ กอใหเกิดความเปนธรรมแก

พนักงานมากที่สุด 

3. บริษัทฯ ไมมีการหักคาจาง หรือเงินเดือนของพนักงาน ดวยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเวนกรณีที่

พนักงานกระทําความผิดทางวินัย และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไมไดรับคาจางในวันที่พักงานนั้น ยกเวนพักงาน เพื่อ

การสอบสวน พนักงานจะไดรับคาจางตามที่กฎหมายกําหนด 

4. บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน การจูบ การโอบ

กอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน 

5. บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วิพากษวิจารณรางกาย พูดหยอกลอ พูด

หยาบคาย เปนตน 

6. บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหกระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตาลวนลาม การทํา

สัญญาณหรือสัญลักษณใดๆ เปนตน 

7. บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการแสดงหรือส่ือสารดวยวิธีการใดๆ ที่สอไปในทางเพศ เชน แสดงรูปลามกอนาจาร 

สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน 

8. บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศ ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคหรือเดือดรอน

รําคาญ 
 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
นโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการ 

1. บริษัทฯ จะกําหนดคาตอบแทนไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด หรือตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม ดวยความยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แตจะพิจารณาตามหลักที่วา งาน

เทากันคาตอบแทนเทากัน 

2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับคาจางดวยความยุติธรรม เพื่อแยกใหเห็นวาผูปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน ทั้งใน

ดานความรู ความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตําแหนง 

3. บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อยางโปรงใสและตรวจสอบได 

4. บริษัทฯ จะสื่อสารระบบคาตอบแทนทุกประเภทใหพนักงานทุกคนมีความเขาใจตรงกัน 

บริษัทฯ ดําเนินนโยบายการบริหารคาจางและผลตอบแทนพนักงานดวยหลักความเปนธรรม เหมาะสมตาม

ความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน มีการขึ้นคาจางประจําป การจายเงินจูงใจตามผลงาน การปรับเงินพิเศษใหพนักงานที่มีศักยภาพสูง

และผลงานด ี

ดานสวัสดิการ บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพื่อใหพนักงานมีความเปนอยูที่ดี มีความผาสุกทั้งกาย

และใจ โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดแลว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการอืน่ๆ เชน 

1. สวัสดิการเงินชวยเหลือคาครองชีพและครอบครวัพนักงาน เชน การจาํหนายอาหารและราคาพิเศษ และถูก

สุขลักษณะ เครื่องแบบพนักงาน เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ทุนการศกึษา และเงินชวยเหลือ กรณีเจ็บปวย ประสบอุทกภัย 

หรือเสียชีวติ 
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2. สวัสดิการเพื่อสงเสริมความมั่นคงในอนาคต เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน เปดใหพนักงานฝากเงิน

สะสมในอัตรา 3-15% และเชิญชวนใหพนักงานออมเงินในรูปแบบ สหกรณออมทรัพย เมื่อมีความเดือดรอนเรื่องเงิน

สามารถกูได และสงเสริมใหพนักงานมีท่ีอยูอาศัยของตนเอง โดยใชสิทธิ์สวัสดิการเงินกูของบริษัทรวมกับ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห เปนตน 

ในป 2562 มีจํานวนสมาชิกสหกรณ 1,068 คน และมีทุนเรือนหุนสะสม 42,649,750 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง   

3. สวัสดิการดานกีฬาและนันทนาการ เชน ชุดอุปกรณการออกกําลังกาย กิจกรรมแขงขันกีฬา การสรางความ

บันเทิงการละเลนตางๆ  

4. สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย จัดใหมีหองพยาบาล โดยมีแพทยบริษัทมาตรวจทุกสัปดาห พรอมทั้งจัดใหมี

พยาบาลมาประจําวันละ 2 คน ใหเพียงพอตอการบริการและคําปรึกษา ใหความรูเรื่องสุขภาพอนามัย เชน คุณแม

คุณภาพ การบริโภคอาหาร การปองกันโรคติดตอ และการตรวจสุขภาพประจําป เชน x-ray ปอด ตรวจหาระดับเบาหวาน 

ไขมัน ความดันโลหิต และมะเร็งปากมดลูก เปนตน 

5. สวัสดิการเพื่อเปนขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติพนักงาน เชน การมอบเงินรางวัลแกพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 

10, 20, และ 30 ป   
 

นโยบายการจางงานและบริหารแรงงานอยางเปนธรรม 

1. บริษัทฯ จัดใหมีระบบการจางงานที่มีสัญญาจางที่ถูกตองตามกฎหมายและมีขอตกลงการจางงานอยาง

ชัดเจน 

2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการผาน ระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบ

อื่นๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

3. บริษัทฯ จัดใหมีระบบรองทุกข เพื่อเปนส่ือในการสรางความเขาใจและสัมพันธที่ดี รวมทั้งใหเกิดความเปนธรรม

ในการจางงาน 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ มีการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย ไมมีการใชแรงงานบังคับ และไมหลีกเล่ียงภาระหนาที่ของ

นายจาง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจางงานของผูรับเหมา ผูรับจางชวง นักศึกษาฝกงาน 

2. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา 

อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

3. มีการจัดทําแผนกําลังคนประจําป เพื่อหลีกเลี่ยงการจางงานบางเวลา หรือการจางแรงงานชั่วคราว 

4. กรณีที่มีตําแหนงงานวาง บริษัทฯ จะใหโอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัท ที่มีอยูใหดํารง

ตําแหนงที่วางนั้นกอน หากไมสามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได จึงจะดําเนินการกระบวนการสรรหาและวาจาง

บุคคลภายนอก 

5. จัดทําสัญญาจางที่เปนธรรม ตามประเภทการจางแบบสัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา และสัญญาจางที่

ระบุระยะเวลาที่แนนอน เชน สัญญาจางพนักงานประจํา สัญญาจางที่ปรึกษา สัญญาจางทําของ เปนตน 

6. จัดใหมีสภาพการจางที่เหมาะสมครอบคลุมคาจาง ชั่วโมงการทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดพักผอน
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ประจําป วันหยุดตามประเพณี สุขภาพและความปลอดภัย การคุมครองแรงงาน และหญิงตั้งครรภ เปนตน 

7. มีระบบการบริหารคาจางและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ 

และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาขึ้นคาจางประจําป 

8. จัดใหพนักงานที่เริ่มงานใหม ไดรับการฝกอบรม และไดรับคําแนะนําที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานในหนาที ่

9. สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกคนทุกระดับ ไดรับการฝกอบรม แลกเปล่ียนความรูเพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 

10. มีการแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับการทํางาน และสิทธิตามกฎหมาย โดยการติดประกาศ 

ส่ือสาร ชี้แจงใหพนักงานรับทราบ 

11. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการส่ือสาร เสนอแนะ และรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ผานทางตูรับ

ขอเสนอแนะ ผูบังคับบัญชา ฝายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งขอเสนอตางๆ จะ

ไดรับการพิจารณาภายใน 30 วัน และแจงใหผูรองทุกขทราบภายใน 7 วัน กําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุก

ฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน โดยมีชองทางในการรองทุกขดังนี ้

11.1 ยื่นคํารองทุกขเปนหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข และระบุ วัน เดือน ป ที่เขียน ยื่นตรงกับ

ผูบังคับบัญชา หรือฝายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร 

11.2 เขียนคํารองทุกขเปนหนังสือ โดยชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องรองทุกข และระบ ุวัน เดือน ป ที่เขียนใสตูรับเสนอแนะ/

รองเรียน 

11.3 E-mail: anticorruption@thanulux.com 

11.4 ตูป.ณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10124 

12. จัดใหมีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กําหนด ทั้งนี้จะไมมีการปลดออก เลิกจาง 

และไลออก โดยไมมีกฎเกณฑ หรือเลือกปฏิบัต ิ

13. จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน 

14. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการทํางาน โดยคํานึงถึง

หลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

15. ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลการจางงาน หรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอก หรือผูไมเกี่ยวของโดย

มีการปกปองขอมูลสวนบุคคลรวมทั้งความเปนสวนตัวของพนักงาน มีระบบการจัดเก็บไวที่ฝายทรัพยากรบุคคล และ

กําหนดสิทธิข์องผูรับผิดชอบ ในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน 

16. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

ภาวะเศรษฐกิจภายในและภายนอก อันจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ และการจางแรงงาน 

บริษัทฯ ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และจางงาน โดยมีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และการวาจางที่โปรงใส 

เปนธรรม และเปดใหมีการสรรหาทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงาน 

และเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอยางแทจริง ทั้งนี้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 

มีการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีการจางงานผูพิการซึ่งไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน เขาทํางานบนพื้นฐาน

ของการดูแลเบื้องตน จัดหาบานพัก ของบริษัทสําหรับพนักงานพิการเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางมาทํางาน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการวางแผนอัตรากําลังเพื่อหลีกเล่ียงการจางแรงงานชั่วคราว ที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการจาง
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แรงงานแบบสัญญาจางรายป ยกเวนพนักงานที่เกษียณอายุงานแลว มีความประสงคจะขอทํางานตอ บริษัทฯ จะ

พิจารณาเปนรายบุคคล โดยจะตอสัญญาเปนรายป 
 

นโยบายชั่วโมงการทํางาน 

1. บริษัทฯ กําหนดชั่วโมงการทํางานปกติและชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 

2. การทํางานลวงเวลาตองเปนไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานยินยอม ทํางานลวงเวลาตามที่

กฎหมายกําหนด 

3. บริษัทฯ ไดกําหนดเวลาพักในวันทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห และวันลาพักผอนประจําป 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ กําหนดวันทํางาน เวลาทํางานปกติ ดังนี ้

1.1 ฝายสํานักงาน วันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 08.00 - 17.30 น.  

1.2 ฝายโรงงาน วันจันทร ถึง วันเสาร เวลา 07.30 - 16.30 น.  

2. เวลาพัก บริษัทฯ กําหนดใหพนักงานมีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พนักงานทํางานติดตอกันมาไมเกิน 

5 ชั่วโมง โดยกําหนด ดังนี้ 

2.1 ฝายสํานักงาน  พักเวลา 12.00 - 13.00 น 

2.2 ฝายโรงงาน  พักเวลา 11.00 - 12.00 น. และ เวลา 11.30 - 12.30 น. 

3. วันหยุดประจําสัปดาห บริษัทฯ กําหนดวันหยุดประจําสัปดาห ดังนี้ 

3.1 ฝายสํานักงาน  หยุดวันเสาร - วันอาทิตย 

3.2 ฝายโรงงาน  หยุดวันอาทิตย 

4. กรณีที่มีความจําเปน บริษัทฯ สามารถสับเปล่ียนวันหยุดประจําสัปดาหไดตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ 

จะแจงใหพนักงานทราบลวงหนา 

5. บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหพนักงานมาทํางานในวันหยุด เวนแตกรณีฉุกเฉินที่ไมสามารถทําการผลิตใหทันตาม

กําหนดสงออก หรืองานที่ไมสามารถทําในเวลาทํางานปกติ เชน งานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร งานซอมแซมหมอไอนํ้า ทํา

ความสะอาดรางไฟ เปนตน ผูบังคับบัญชาขั้นตนตองทําเรื่องขออนุมัติตามลําดับขั้น เพื่อใหพนักงานมาทํางานในวันหยุด 

หลังจากนั้นตองแจงเรื่องใหฝายบุคคลทราบ 

6. การทํางานลวงเวลา บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานทํางานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย การทํางานในเวลา

ทํางาน 8 ชั่วโมง และ 8 ชั่วโมงครึ่ง ตอวัน ตามที่กําหนดไว กรณีมีความจําเปน เชน ไมสามารถทํางานไดทันตาม 

กําหนดการสงออก หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกงานและบริษัท  บริษัทฯ อาจขอใหพนักงานทํางานลวงเวลาเทาที่

จําเปน โดยตองไดรับความยินยอมจากพนักงานดวย และรวมแลวตองไมเกิน 12 ชั่วโมงตอสัปดาห ยกเวน กรณีเปนเหตุ

สุดวิสัย ซึ่งอาจมีผลทําใหมีการทํางานลวงเวลาเกินกวาที่กําหนดได 

7. การทํางานลวงเวลา ตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา และพนักงานจะตองใหความยินยอม และสมัคร

ใจในการทํางานลวงเวลา โดยพนักงานจะตองลงชื่อยนิยอมในแบบฟอรมขออนุมัติการทํางานลวงเวลา และผูบังคับบัญชา

ตองสงแบบฟอรมดังกลาวใหฝายบุคคลกอนทํางานลวงเวลา 
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8. กรณีทํางานลวงเวลา ตั้งแต 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดเวลาใหพนักงานพักกอนเริ่มทํางานลวงเวลาอยางนอย 

20 นาท ี
 

นโยบายการบังคับใชแรงงาน 

1. บริษัทฯ จะไมใชแรงงานท่ีถูกบังคับในการจางงานทุกรูปแบบ 

2. บริษัทฯ ตองไมมีการเรียกรองใหวางเงิน ส่ิงของ หรือเอกสารค้ําประกันในการเขาทํางานกับบริษัทฯ เวนแต

กฎหมายยกเวนไว 

3. บริษัทฯ จะจัดทําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน การทํางานลวงเวลา การรองทุกข การลาออก และแนว

ปฏิบัติอื่นๆ โดยใหสอดคลองตามกฎหมาย และขอกําหนด มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ และคงรักษาแนวปฏิบัติเหลานี้

อยางเครงครัดเพื่อใหพนักงานทุกประเภทปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

4. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการบังคับใชแรงงงานตั้งแตการจางงาน การคุมครองสิทธิประโยชนตางๆ เปนตน 

ใหแกพนักงานทั่วทั้งองคกร เพื่อใหลูกจางทุกคนไดมีความรู มีจิตสํานึก และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายและ

ขอกําหนดแหงมาตรฐานน้ี ตั้งแตเริ่มเขางานใหม และตอเนื่องไปเปนระยะ 

5. บริษัทฯ ไมสนับสนุนผูจัดซื้อจัดจาง ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงที่มีการปฏิบัติเรื่องการบังคับการใชแรงงาน 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการบังคับใชแรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผูตองขัง 

2. บริษัทฯ ไมสนับสนุนใหมีการบังคับใชแรงงานที่เกิดจากการบังคับ ขูเข็ญ หรือลงโทษ โดยที่พนักงานไมสมัคร

ใจทํางาน ตั้งแตเริ่มเขางาน จนกระท่ังพนสภาพจากการเปนพนักงาน โดยดําเนินการ ดังนี้ 

2.1. การรับสมัคร เมื่อพนักงานสมัครเขาทํางานกับบริษัทฯ จะตองเขียนใบสมัครงาน พรอมแนบสําเนา

หลักฐานการสมัครงาน ดังตอไปน้ี 

 2.1.1 สําเนาบัตรประชาชน 

 2.1.2 สําเนาทะเบียนบาน 

 2.1.3 สําเนาการศึกษา 

 2.1.4 อื่นๆ เชน สําเนาการรับราชการทหาร สําเนาใบรับรองการผานงาน (ถามี) 

2.2 การค้ําประกัน บริษัทฯ ไมมีการเรียกรองใหวางเงิน ส่ิงของ หรือเอกสารค้ําประกันในการเขาทํางาน

กับบริษัท เชน การยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารสําคัญอื่นๆ ของพนักงาน เปน

หลักฐานในการจางงาน หรือมีการทําสัญญาผูกมัดใดๆ กับผูสมัครงาน 

2.3 กรณีที่มีญาติ หรือเพื่อนของพนักงานมาขอพบ บริษัทฯ อนุญาตใหพนักงานออกไปพบญาติ หรือ

เพื่อนไดในเวลาพัก กรณีที่เปนเรื่องฉุกเฉิน และเปนเวลาทํางาน บริษัทฯ จะรีบแจงใหพนักงาน

ทราบโดยดวน และอนุญาตใหพนักงานสามารถพบหรือติดตอไดตามความเหมาะสม 

2.4 กรณีที่พนักงานตองออกไปทําธุระสวนตัว เชน พบญาติ โทรศัพท ไปหองพยาบาล ฯลฯ ในชวงเวลา

งาน พนักงานจะตองทําหนังสือขออนุญาตทําธุระสวนตัว พรอมทั้งระบุเหตุผล และตองไดรับ

อนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน จึงจะออกไปได 
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2.5 การลาออก กรณีที่พนักงานมีความประสงคจะลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัท พนักงาน

สามารถยื่นเรื่องขอลาออกไดโดยขอแบบฟอรมใบลาออก ไดที่หัวหนางาน และตองแจงลาออก

ลวงหนา 30 วัน เพื่อใหบริษัทฯ มีเวลาในการสรรหาพนักงานใหมมาทดแทน และไมใหมีผลกระทบ

และเกิดความเสียหายแกงาน เวนแตจะมีเหตุผลชี้แจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความจําเปนที่ไมอาจแจง

ใหทราบลวงหนาได 
 

นโยบายแรงงานเด็ก 

บริษัทฯ มีนโยบายไมจางเด็กที่อายุต่ํากวา 15 ป เปนพนักงานของบริษัท  
 

นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุม 

1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันไดอยางเสรี และไมกอใหเกิดความ

เดือดรอนใดๆ แกพนักงาน บริษัท และชุมชน 

2. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมตัวจัดตั้ง และรวมเปนสมาชิก เปนกลุม หรือคณะกรรมการ

อื่นๆ ในบริษัท และยอมรับการรวมเจรจาตอรอง การคัดเลือกหรือตั้งผูแทนโดยไมกระทําการใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย

เพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิข์องพนักงาน 

3. บริษัทฯ จะใหการรับรองผูแทนพนักงานท่ีไดรับการสรรหาคัดเลือกจากฝายพนักงาน โดยจะไดรับการอํานวย

ความสะดวก และไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกับพนักงานคนอ่ืน โดยไมกล่ันแกลง โยกยาย เลิกจางหรือไมกระทําการใดๆ 

ที่ไมเปนธรรม 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันไดอยางเสรีในเรื่องที่จะกอใหเกิด

ประโยชนตอสวนรวม และไมกอใหเกิดความเดือดรอนใดๆ แกพนักงานและบริษัท  

2. บริษัทฯ จัดใหมีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการ โดยขั้นตอนการเลือกตั้ง

เปนไปตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานป 2541 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหนาที่ดูแลสวัสดิการ เปนตัวแทน

พนักงานในการรับเรื่องราวรองทุกขตางๆ และหาแนวทางแกไข รวมกับตัวแทนผูบริหารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องตางๆ 

ตามแนวทางที่สงบ และถูกตองตามกฎหมาย  โดยบริษัทฯ  จะไมขัดขวาง หรือลงโทษพนักงาน  ซึ่งผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการสวัสดิการ จะประชาสัมพันธใหกับพนักงานทราบผานทางหัวหนางาน ปายประกาศ หรือเสียงตามสาย เปนตน 
 

การพัฒนาบุคลากร 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และจัดใหมีการสงเสริมและพัฒนา

ความรูความสามารถของบุคลากรใหมีความรูทักษะและบุคลิกลักษณะ ที่สอดคลองและรองรับตอการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจอยางตอเนื่อง  ดวยการเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับใหสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยแบงออกเปน 

 Operation Level   เนน SMART Employee Program  

 Supervisor Level   เนน SMART Supervisor Program 

 Management Level    เนน SMART Leader Program 
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และเพื่อพัฒนาองคกรใหเปน “SMART Organization” โดยมีระบบงานที่มีความทันสมัยและเชื่อมโยงระบบงานอยางมี

ประสิทธิภาพ (Smart Work) เพื่อใหคนในองคกรทํางานอยางฉลาด (Work Smart) ตอบสนองความตองการของลูกคา

อยางแทจริง ซึ่งมีการวางกรอบแนวคิดในดานการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 

 
 

 

1.  การพัฒนากลุมผูบริหาร และกลุมผูสืบทอดตําแหนงงาน (Successor) 

บริษัทฯ ไดมีการจัดใหมีโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ซึ่งถือเปนบุคคลสําคัญในการนําพาองคกร

ไปสูเปาหมาย โดยมุงเนนพัฒนาความรู และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม ตลอดจนการลงมือปฏิบัติจริง

เกี่ยวกับกลยุทธการทํางาน เพื่อเปดมุมมองวิสัยทัศนของระดับบริหารท่ีกวางขึ้น เชน หลักสูตรUpdate Digital Marketing 

& Tools หลักสูตร แข็งแรง เติบโต กําไร : How to quick win หลักสูตร Smart Leader : Leader as a Coach หลักสูตร 

Leader as a Communicator หลักสูตร Strategic Planning & Management และหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

CAC โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานน้ันๆ มาเสริมสรางทักษะที่สําคญัใหกบักลุมผูบริหารดังกลาว รวมทั้งทาง

บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการจัดทําโครงการผูสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) ในตําแหนงระดับกรรมการและ

ตําแหนงงานสําคัญ โดยมีคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคัดเลือกประเมินศักยภาพผูที่มีความเหมาะสมเปนผูสืบทอด

ตําแหนงดังกลาว ตลอดจนมีการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan :IDP) โดยมุงเนนการ

พัฒนาทั้งทางดานความรูความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ เพื่อใหผูสืบทอดตําแหนงงานมีคุณสมบัติพรอมที่

จะดํารงตําแหนงไดตามกําหนดเวลา 
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2.  การพัฒนาพนกังานกลุมทีเ่ปนกําลังสําคัญของหนวยงาน (Key Persons Development) 

 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุม Key Person เปนโครงการที่พัฒนาศักยภาพของพนักงานที่เปนกําลังสําคัญของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง โดยคัดเลือกคนที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับองคกร ตลอดจนพัฒนาพนักงานทั้งทางดาน Hard 

Skill และ Soft Skill ใหมีทักษะความรู และความเชี่ยวชาญในงาน สามารถผลักดันงานที่ไดรับใหบรรลุเปาหมาย 

 ในป 2562 มีจํานวน Key Persons ทั้งหมด 55 คน (แบงเปนฝายธุรกิจ 15 คน ฝายผลิต 22 คน และฝาย

สนับสนุนกิจการ 18 คน) โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และใช

เครื่องมือพัฒนาใหมีความเหมาะสมของแตละคน ในขณะเดียวกันไดจัดใหมีการประเมินผลการทํางานจากหัวหนางาน

และผูเกี่ยวของ ตลอดจนมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมในความกาวหนาในงานอาชีพ 
 

3.   การพัฒนากลุมพนักงานธุรกิจและดีไซนเนอร (Merchandiser & Designer Development Program) 

บริษัทฯ ไดมีการพัฒนากลุมพนักงานธุรกิจและดีไซนเนอรเพื่อใหตอบโจทยความตองการของลูกคา โดยมี

โปรแกรมพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ (Functional Program) รูปแบบการอบรมสัมมนา และทํากิจกรรม 

Workshop ฝกปฏิบัติจริง เชน หลักสูตร Trend Fashion หลักสูตร ความรูผา (ระดับ Basic) & Update นวัตกรรมผาใหมๆ 

หลักสูตรความรูการอานผลการทดสอบผา ทั้งนี้ ไดเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาใหความรูและแลกเปล่ียน

ประสบการณ (Experience Sharing)  ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด เพื่อเปนพลังในสงมอบสินคา

ใหตรงกับความตองการของลูกคา 

 
 

 

4.  การพัฒนากลุมระดับปฏิบัติการ (Operation)  - ระดับหัวหนางาน (Supervisor) 
 แนวทางการบริหารจัดการ 
 การฝกอบรมเปนเครื่องมือพัฒนาที่จะทําใหพนักงานมีคุณภาพ ทันตอการเปล่ียนแปลง เพราะการฝกอบรมจะ

ชวยใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูใหมๆ มีทักษะเพิ่มขึ้น และมีทัศนคติที่ดี ตลอดจนการฝกอบรมเปนการผสมผสาน

ระหวางขอมูลขาวสารใหมๆ และประสบการณ ทําใหเกิดแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกร และทําใหพนักงานมีโอกาสเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเอง แตการฝกอบรมไมใชกิจกรรมที่จะสงผลในระยะส้ัน

เทานั้น หากแตตองดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงจะเกิดผลอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการเปล่ียนแปลงใน

ปจจุบันยอมตองการความรูใหมอยูตลอดเวลา   
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ผลการดําเนินงาน ป 2562 

 ในป 2562 มีบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมและพัฒนา (สํานักงานใหญและสาขา) จํานวน 1,698 คน  จากจํานวน

พนักงานท้ังหมด 2,231 คน (คิดเปน 76 %) แบงตามสายงาน เปนดังนี ้

 สายงานธุรกิจ  185 คน    

 สายงานผลิต  1,361 คน 

 สายงานสนับสนุนกิจการ 152 คน 
 

 
 

 

สัดสวนการฝกอบรม ประจําป 2562 

 

 
 

 

โดยมีสัดสวนการอบรมภายนอกองคกร (Public  Training) จํานวน 28 หลักสูตร  และสัดสวนการอบรมภายใน

องคกร (In-house Training) จํานวน 72 หลักสูตร รวมเปนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 617 ชั่วโมง คิดเปนงบประมาณที่ใชในการ

อบรม 681,798 บาท 
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5.  การใหทนุการศึกษาระดับปริญญาตรีแก
นักศึกษา คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 
และสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

ในป 2562 บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ดําเนิน

โครงการความรวมมือการสรางบุคลากรดานส่ิงทอเพื่ออนาคต

รวมกับบริษัทในกลุมส่ิงทอเครือสหพัฒน (Corporate University : 

COU) อยางตอเนื่อง โดยในป 2562 ถือเปนปที่นักเรียนทุนรุนที่ 1 

จบการศึกษาจํานวน 7 คน และไดรับเขาทํางานเปนพนักงานใน

ดานงานวิจัยพัฒนาสิ่งทอ งานดานธุรกิจเส้ือผา เพื่อเปนคนรุนใหม

ที่เปนกําลังสําคัญใหธุรกิจบริษัทตอไป  

สําหรับนักเรียนทุนรุนที่ 2 และ 3 จํานวน 10 คน บริษัทฯ 

ยังคงใหการสนับสนุนดานการฝกสหกิจศึกษา และฝกภาคฤดูรอน 

โดยจัดใหมีแผนงาน มอบหมายงาน Project ใหจัดทํา มีพี่เล้ียง การ

ลงมือปฏิบัติงานจริง มีการติดตามผลการเรียนรูอยางใกลชิด 

รวมถึงมีการนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการทุนการศึกษา 

ผูบริหารและพี่เล้ียงที่นักศึกษาเขาสังกัดฝกงาน รวมถึงอาจารยจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    
 

การสรางสมดุลยภาพระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of  Work Life) 

บริษัทฯ สนับสนุนการสรางสมดุลยภาพระหวางชีวิตกับการทํางาน เพื่อใหพนักงานเกิดความอยูดีมีสุข อันจะสงผล

ใหเกิดความสําเร็จ ความมั่นคง และความกาวหนา โดยมอบหมายงานที่มีคุณคาตรงกับความสนใจ ความรูความสามารถของ

พนักงาน การจายผลตอบแทน และสรางแรงจูงใจ เพื่อความเจริญกาวหนาในหนาที่การทํางาน การสงเสริมใหพนักงานมีสวน

รวมในการตัดสินใจ ไดรับการยอมรับจากผูอื่น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อสงเสริมใหเกิดสมดุลยภาพระหวางชีวิต

กับการทํางาน บริษัทฯ จึงนําหลัก Happy 8 Workplace มาเปนแนวทางในการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยมีทีมงาน Happy Workplace และคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการรวมจัดกิจกรรม เพื่อใหพนักงานมีความสุขมากขึ้น 

ดังนี ้

1. Happy Body  สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพดี โดยจัดใหมีการตรวจ

สุขภาพตามการประเมินปจจัยเส่ียงจากทุกลักษณะงานของบริษัท เชน สารเคมี 

แสง เสียงจัดหาอุปกรณเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหพนักงานใน

กระบวนการผลิตที่ตองนั่ งหรือยืนทํางานติดตอกันเปนเวลานานตาม

หลักการยศาสาตร (Ergonomics) จัดอบรมความรูเรื่องโรค Office Syndrome 

จากแพทยและนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
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2. Happy Heart  สงเสริมใหพนักงานรูจักการมีน้ําใจและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สนับสนุนใหมีจิตอาสา เชน 

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย โรงพยาบาลลําพูน และโรงพยาบาลกบินทรบุรี อยางตอเนื่องทุกไตรมาส 

สําหรับในป 2562 พนักงานไดรวมกันบริจาคโลหิต เปนปริมาณมากกวา 262,000 ซี.ซี. สามารถชวยเหลือเพื่อนมนุษยได 2,245 

คน  และมีผูบริจาคดวงตา 16 ราย  บริจาคอวัยวะ 14 ราย และรางกาย  3  

ราย  

3. Happy Relax โดยจัดกิจกรรมใหพนักงานไดผอนคลาย เชน 

กิจกรรม หรือการละเลนในวันประเพณีตางๆ การแขงขันกีฬาภายในและ

ภายนอกบริษัท      

4. Happy Brain  จัดใหพนักงานเขารับการอบรมท้ังภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ  สงเสริมใหพนักงานคนควาหาความรูไดดวยตนเองผาน

ระบบ Internet โดยจัดทําในรูปแบบ Web-board เพื่อใหพนักงานได

พัฒนาความรูและ ทักษะอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการประกวดนวัตกรรมกลุมธนูลักษณ (Thanulux 

Innovation Awards) ตอเนื่องเปนปที่ 12 เพื่อตอยอดความรู และกระตุนพนักงานใหเกิดความคิดสรางสรรค และพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

5. Happy Soul  เปนการปลูกฝงใหพนักงานมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต สงเสริมพนักงานเปนคนดี และ

อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี อาทิ การทําบุญตักบาตรทุกเดือน การรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต การสวดมนต

ทําสมาธิ        

 
 

 

 

โครงการบรรยายธรรมะ 

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวขอ การทํางานอยางซื่อสัตย มีคุณธรรมและจริยธรรม “ คิดดี ทําดี 

ชีวีมีสุข” โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา ประธานเครือขายธรรมะ

อารมณดี เพื่อใหผูบริหารและพนักงานคนพบความสุขที่แทจริงในการทํางานอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2562 ณ 

หองประชุม 30 ป บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 
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กิจกรรมทําบุญบริษทั และรวมบริจาคสิ่งของวดัพระบาทน้าํพ ุ

 บริษัทฯ ไดจัดการบรรยายธรรมพิเศษ "งานไดผล คนก็เปนสุข" โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพออลงกต) 

เจาอาวาสวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 พรอมรวมถวายสังฆทานและของบริจาคจากผูใจบุญ 

มอบแกผูปวยยากไร วัดพระบาทนํ้าพุในโครงการปนนํ้าใจ ปท่ี 8 เนื่องในโอกาสครบรอบการดําเนินงานของบริษัทปท่ี 44  

                   
นอกจากการจัดบรรยายธรรมะแลว บริษัทฯ ไดจัดใสบาตรทุกวันจันทรแรกของเดือนเปนประจํา เพื่อเปนการ

ทะนุบํารุงศาสนา และเพื่อใหพนักงานมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนการกลอมเกลาจิตใจใหรูจักการเปนผูให โดยการนิมนต

พระสงฆจากวัดในพ้ืนท่ีโดยรอบของบริษัทเขามารับบาตรในตอนเชา 
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6. Happy Money  สนับสนุนและใหความรูแก

พนักงานเรื่องการออมเงินไวใชในวัยเกษียณผานกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ โดยปจจุบันเปดใหสะสมในอัตรา 3-15% 

พรอมเปดใหมีการเลือก แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง 

ภายใตแนวคิด  “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเปน เห็นเงินพอ” 

และในป 2562 บริษัทฯ ไดรับรางวัลบริษัทเกษียณสุข ซึ่ง

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งแสดงถึง 

ความมุงมั่นตั้งใจในการสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับพนักงานมีใชเมื่อถึงวัยเกษียณ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหพนักงาน

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน ซึ่งจะไดรบัสิทธิประโยชนหลายอยาง อาทิ เงินปนผล เงินกูยืม

ดอกเบี้ยต่ํา ซึ่งมีพนักงานใหความสนใจและเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกป   
 

7. Happy Family จัดกิจกรรมวันเกิด ประจําเดือนเกิดทุกเดือน เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารและ

พนักงาน และสรางความรูสึกท่ีอบอุนขึ้นในองคกร นอกจากนี้มีจัดพื้นท่ีมุมนมแม เพื่อสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม และ

กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัว   
 

กิจกรรม Happy Birth Day For You  

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมวันเกิด Happy Birth Day For You โดยมีของขวัญที่ระลึกใหกับพนักงานในแตละเดือน

เกิด เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ทําใหพนักงานมีความสุขทางดานจิตใจ และเปนกิจกรรมที่สรางความผูกพัน

ระหวางพนักงานกับองคกร 

 
 

 

8.  Happy Society  รวมปลูกฝงและสงเสริมใหพนักงานมจีิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน อาทิ 

รวมกับ อบต.นนทรี  และ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมรณรงคลดปริมาณฝุน PM 2.5 การบริจาคเงินและ

ส่ิงของชวยเหลือประชาชนท่ีประสบอุทกภัยภาคอีสาน การบริจาคเงินใหวัดพระบาทนํ้าพุติดตอกันตอเนื่องเปนปที่ 8 
                                     

นอกจากกิจกรรมแลว ทีมงาน Happy Workplace ยังนําผลจากการทําแบบสํารวจความพึงพอใจสภาพแวดลอม 

มาจัดลําดับความสําคัญและปรับปรุงใหดีขึ้น เชน บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน โรงอาหาร เปนตน   
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ผลการดําเนินงานดานชุมชน 
 

นโยบายความรับผิดชอบตอสงัคม 

 บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม Corporate Social Responsibility ดวยความ

ตระหนักและใหความสําคัญกับระบบการบริหารจัดการที่ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส

ตรวจสอบได เคารพตอหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย โดยมุงสรางและสืบสานความสัมพันธอันดี  

พรอมทัง้สรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูรวมกัน 

 ทางดานส่ิงแวดลอม บริษัทฯ มีนโยบายอยางชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัตอิยางเครงครัด เพื่อรักษาและดํารงไว

ซึ่งระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอมของชุมชน 

 การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ จะพิจารณาความตองการของชุมชน และการมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชน พรอมทั้งสรางทัศนคติและวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 
 

เครือสหพัฒนประชารัฐรวมใจ  :  โครงการสอนเย็บผา สรางอาชีพสูสังคม  

 โครงการสอนเย็บผา สรางอาชีพสูสังคม เปนโครงการความรวมมือกับมูลนิธิพระดาบสในโครงการลูกพระดาบส  

มีวัตถุประสงคมุงหวังใหเกิดการสรางอาชีพใหกับสังคมชุมชน โดยบริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําและนําองค

ความรูทักษะฝมือดานการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญการเย็บสินคาที่มีคุณภาพ นํามาสรางเปนหลักสูตรการสอนเย็บ

ผาระยะส้ัน 5 วัน ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริง โดยผูจบหลักสูตรไดรับประกาศนียบัตรสําเร็จหลักสูตร และผลลัพธที่ได

นํามาซึ่งการสรางอาชีพ สรางความยั่งยืนใหกับสังคม การดําเนินโครงการเริ่มตนตั้งแตป 2559 ตอเนื่องจนถึง ปจจุบันมี

ผูเขารวมโครงการ และสําเร็จหลักสูตร 18 รุน จํานวน 199 คน 

 
 

โครงการสนกุอยางสรางสรรค ป 2562 (โรงเรียนวัดปริวาส) 

 โรงเรียนเปนสถาบันที่สําคัญของชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก ซึ่งเปนแหลงศึกษาหาความรู การ

พัฒนาการของเด็ก ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูที่เปนส่ิงสําคัญ ซึ่งในป 2562 บริษัทฯ ได

ตอยอดโครงการ โดยปรับปรุงหองเรียน และสภาพแวดลอมการเรียนที่โรงเรียนวัดปริวาส เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  

โดยผูบริหารและพนักงานบริษัท ไดรวมมือกันสรางโลกแหงจินตนาการ เนรมิตสีสันใหกับหองเรียนของเด็กอนุบาลใหเปน

หองเรียนแหงความสรางสรรค นาดู นาอยู นาเรียน ตลอดจนมีการจัดทําส่ือการเรียนรูที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มทักษะ 

จิตใจอารมณ สติปญญา ตลอดจนสรางนิสัยใหนักเรียนรูจักศึกษาหาความรูดวยตนเอง  
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โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและแจกของขวัญวันเด็ก 

เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ซึ่งในปนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นในความสําคัญของเด็กที่จะ

เจริญเติบโตขึ้นเปนผูใหญในวันหนา จึงไดจัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาและแจกของขวัญวันเด็กที่โรงเรียนวัดคลองภูมิ  

โรงเรียนวัดคลองใหม โรงเรียนวัดชองนนทรี สํานักงานเขตยานนาวา และชุมชนบัวหลวง 
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โครงการจิตอาสารวมใจทําความด ี

บริษัทฯ มุงเนนและสงเสริมใหพนักงานมีจิตอาสา โดยสนับสนุนใหเขารวมโครงการตางๆ ท่ีภาครัฐไดจัดขึ้น เพื่อ

เปนการฝกใหพนักงานมใีจรักรูจกัเสียสละ และชวยเหลือผูอื่น โดยสงเสริมใหเขารวมโครงการตางๆ เชน 

1. การเขาปฏิบัติการกําจัดฝุน PM2.5 กับ อบต.นนทรี กับกลุมจิตอาสา จํานวน 500 คน 

 
 

2.  การเขารวมเดินขบวนรณรงค การแกไขและปองกันปญหายาเสพติด   

 
 

3.  การรวมทาํความดใีนกิจกรรมวันเกิดบริษัท รวมกันลางหองน้าํวัดชองนนทรี และทาสีเครื่องเลนใหโรงเรียน  

 
 

 

 



 

137 
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4.  การมอบของเลนใหกับนองๆ โรงเรียนโสต

ศึกษา ซึ่งเปนโรงเรียนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางตา

และหู เปนการเพิ่มทักษะ การเรียนรูภายนอกหองเรียน

สําหรับนองๆ ในกลุมนี ้ 
 

โดยมีพนักงานที่มีจิตอาสา คือ นางสาวนิจวิภา 

อัครจันทร หรือ “พี่ฟอง” ของนองๆ อายุ 54 ป เขารวม

โครงการจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ ไดรับแรงบันดาลใจ

จากงานอาสาในพระราชพิธีพระบรมศพฯ จึงเขาฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ อยางตอเนื่อง เชน หลักสูตรชวยชีวิตขั้น

พื้นฐาน และงานดานจราจรดานภัยพิบัติ เพื่อเปนอาสา

เขาชวยปฏิบัติงานอาสาในชวงวันหยุดเปนประจํา ถือเปน

บุคคลตัวอยางของบริษัทท่ีมีจิตอาสาควรแกการยกยอง 
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ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ใสใจดูแลสภาพแวดลอม การจัดการดานพลังงาน การบริหารจัดการและการ

วางแผนดานทรัพยากรน้ํา ไฟฟา และขยะ พรอมทั้งมีนโยบายดานชีวอนามัย และความปลอดภัย 

การบริหารจัดการดานพลังงาน 
ความมุงมั่นและเปาหมาย 

จากนโยบายของบริษัทที่จะดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุมใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเปนองคกรที่สรางความสุข

ในการทํางาน มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยการปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกและจิตอาสาดาน

ส่ิงแวดลอม รวมถึงพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการดําเนินงาน 

จากความมุงมั่น บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม จึงดําเนินกิจกรรม

เพื่อสังคมและรักษาส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการดําเนินงาน ตั้งแตการคัดเลือกบริษัทคูคาที่ใสใจในส่ิงแวดลอม ตลอดจนการ

ผลิต และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูบริโภค โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม พรอมชวยเหลือชุมชน

และการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยมีการจัดการดานทรัพยากรและพลังงานในดานตางๆ ดังนี ้
 

1.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (กาซเรือนกระจก)  

บริษัทฯ ไดศึกษาถึงแหลงที่มาของการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององคกร โดยไดดําเนินกิจกรรมการ

ปรับปรุงเปล่ียนหลอดไฟ เปนหลอด LED และโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามมาตรการ

โครงการอนุรักษพลังงาน ซึ่งเปนกิจกรรมหลัก (ประเภทที่ 2) ที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก โดยตั้งเปาหมายที่จะลดการ

ปลดปลอยคารบอนใหนอยลงกวาปที่ผานมา 5% จากมาตรการตามโครงการอนุรักษพลังงานและการมีสวนรวมของ

พนักงาน 

 
 
2.  การใชพลังงาน  

บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญและคุณคาของพลังงาน จึงไดดําเนินการจัดการพลังงานภายในบริษัทมาอยาง

ตอเนื่อง การอนุรักษพลังงานเปนส่ิงสําคัญและเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนที่ตองรวมมือกันดําเนินการจัดการพลังงาน

และใชพลังงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีเปาหมายลดการใชพลังงานอยางตอเนื่องทุกป ซึ่งในป 2562 ลดการใช

พลังงานไฟฟาไมต่ํากวา 5% ตอหนวยผลผลิตเมื่อเทียบกับป 2561 
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บริษัทฯ มีการฝกอบรมและรณรงคสรางจิตสํานึกประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหทุกคนตระหนักและ

ปฏิบัติโดยยึดหลักการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคาสูงสุดในทุกกิจกรรมครอบคลุมทั้งการใชพลังงานไฟฟา น้ํามัน น้ํา 

กระดาษ และอุปกรณส้ินเปลืองอื่นๆ และยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทไดเขารวมเปนสถานประกอบกิจการตนแบบ

ในการฝกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

3.  การบริหารจัดการน้ํา  

จากขอมูลปริมาณการใชน้ํา 3 ปที่ผานมา พบวาป 2562 มีปริมาณการใชน้ํามากกวาป 2561 เนื่องจากชวงเดือน

มิถุนายน ไดมีการตรวจพบวาบอพักน้ําใตดินรั่ว ทําใหมีการใชน้ํามากกวาปกติ ซึ่งเมื่อทราบสาเหตุปริมาณการใชน้ําที่เพิ่มขึ้น

แลว ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการเรงแกปญหา และสามารถควบคุมปริมาณการใชน้ําไดเหมือนเดิม 

 
 

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เพื่อเปนแนวทางสําหรับพนักงาน ลูกคา และผูมาติดตอในการปองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อใหเกิดสวัสดิภาพแกชีวิต

ทรัพยสินและอนุรักษสภาพแวดลอมซึ่งผูบังคับบัญชาตามสายงานจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายนี้ใหเปนไป

อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

พนักงาน ลูกคาและผูมาติดตอจะตองถือปฏิบัติเชนเดียวกันโดยใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายวาดวยเรื่อง

ความปลอดภัยที่สวนราชการตางๆ ไดประกาศใชและมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กําหนดไวซึ่งมีนโยบายดังตอไปนี ้
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

1.  บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และขอกําหนดอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ รวมทัง้การทบทวนติดตามใหสอดคลองกับปจจัยที่มีความเส่ียง 

2.  บริษัทฯ จะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนการใชอุปกรณ

ปองกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไวซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน  

3.  บริษัทฯ จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัย คูธุรกิจ ใน

การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

4.  บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน และที่กําหนดไวในแผนงานประจําป เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ในป 2562 บริษัทฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
 

ดานความปลอดภัย 

1.  การฝกซอมดับเพลิงขั้นตน ใหพนักงานของแตละหนวยงานอยางนอยรอยละ 40 ของพนักงาน สามารถใช

อุปกรณดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหมไดทันทีและเปนการปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย รวมทั้งใหความรู

ความเขาใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการปองกัน รวมทั้งฝกซอมอพยพหนีไฟทั้งองคกรปละ 2 ครั้ง 

 
 

2.  การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการกูชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อใหพนักงานสามารถชวยเหลือตนเองและ

ผูอื่นไดเมื่อประสบเหตุอันตรายโดยจัดฝกอบรมใหทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการกูชีพขั้นพื้นฐาน อาทิ การหาม

เลือด การกระตุนหัวใจและการผายปอด รวมถึงการปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด ตลอดจนการเคล่ือนยายผูปวยอยาง

ถูกตองกอนนําไปสงตอโรงพยาบาล 
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3. การใหความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน  พนักงานใหมทุกคนกอนปฏิบัติงานจะไดรับการอบรม เรื่อง

ความปลอดภัยในการทํางานทุกครั้ง เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น และ

เพื่อใหเกิดจิตสํานึกเรื่องของการทํางานอยางไรไมใหเกิดอุบัติเหตุ 
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ดานอาชีวอนามัย 

1. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหกับพนักงานที่ทํางานในจุดที่กําหนดใหสวมใสขณะ

ปฏิบัติงาน เชน ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก หรือผาปดจมูก เปนตน 

2. การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน เชน ตรวจการทํางานของตับ, ตรวจหาสาร Toluene, Acetone, 

Ketone ในปสสาวะ ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจสมรรถภาพการไดยินและตรวจสมรรถภาพปอด ซึ่งเปนการตรวจ

รางกายเพื่อคนหาความผิดปกติจากการทํางานที่มีความเส่ียงในบริษัท  

3. การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของพนักงานเขาใหมภายใน 30 วัน จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน 

ปละ1ครั้ง และพนักงานเขาใหมภายใน 30 วัน เพื่อเปนการเฝาระวังและปองกันโรคจากการทํางาน ตรวจโดยแพทยอาชีว

เวชศาสตร 

 
 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

ตารางเปรียบเทียบสถิตกิารเกิดอบุัติเหตใุนการทาํงาน 5 ปยอนหลัง 
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ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน จัดใหการตรวจวิเคราะห แสงสวาง เสียง ความรอน ฝุน น้ําทิ้ง และ

สารเคมี ในการตรวจวัดสภาพแวดลอมประจําป การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใชเปนขอมูลในการเฝา

ระวังกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดานสุขภาพของพนักงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากแสงสวาง เสียง ความ

รอน ฝุนละอองและสารเคมี เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานจะทํางานภายใตสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยอัน

เนื่องจากการทํางาน  
 

 

 

 

 

การตรวจวดัระดับความดงัเสียง 

ผลการตรวจวัด 76 dBA ผานเกณฑมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวดัระดับความรอน 

ผลการตรวจวัด 30°C ผานเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

 
การตรวจวดัระดับความเขมขนของสารเคม ี

ผลการตรวจผานเกณฑมาตรฐาน 
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การตรวจวเิคราะหคุณภาพน้าํทิ้ง 

ผลการตรวจผานเกณฑมาตรฐาน 

 
 
 

 
              การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเขา-ออก Boiler                    การตรวจปลองระบายอากาศของ Boiler 

                      ผลการตรวจผานเกณฑมาตรฐาน                                ผลการตรวจคาความทึบแสงรอยละ 3 
 

ในป 2562 บริษัทไดมีสงเสริมและสนับสนุนใหจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี ้

กิจกรรม 5 ส. & กิจกรรม Big Cleaning Day 

 ป 2562 บริษัทฯ ไดจัดโครงการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย) และกิจกรรม Big 

Cleaning Day ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 เพื่อจัดระเบียบเรียบรอยในที่ทํางาน  กอใหเกิดสภาพการทํางานที่ดีปลอดภัย 

และมีระเบียบเรียบรอย รวมทั้งเปนการสรางใหเกิดการมีสวนรวม ความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวาง

ของผูบริหาร & พนักงานในหนวยงาน ตลอดจนชุมชนใกลเคียง  
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โครงการคดัแยกขยะ  

 บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ไดมีการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมใหความรูกบักลุมพนักงาน โดยการจัด

ปายใหความรูในเรื่องของประเภทขยะ และจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อใหพนักงานรูจักการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ซึ่งไดมีการ

กําหนดจุดทิ้งขยะไวตามอาคารตางๆ  ทั้งนี้มีพนักงานที่เขารวมและรับรูถึงการคัดแยกขยะในประเภทตางๆ การแยกทิ้ง

ขยะที่ถูกตองมากขึ้น จึงทําใหไมทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศ  เปนการสรางวินัยใหแกตนเอง  ชวยลดคาใชจายของ

รัฐบาลในการจัดการขยะ และทําใหโลกของเรานาอยูขึ้น 
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
1. ดานการพัฒนานวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.1  นวัตกรรมเส้ือ Upcycling by GC แบรนดสินคา Arrow   

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (SPI) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมสหพัฒน และ บริษัท พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ พัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอจากขยะพลาสติก 

ดําเนินการภายใตโครงการ Upcycling The Ocean Thailand เพื่อชวยลดปญหาขยะพลาสติกซึ่งจัดเปนมลภาวะส่ิงแวดลอม

ที่เขาขั้นวิกฤติในหลายๆ ประเทศ ขยะจากขวดพลาสติกตองใชเวลายาวนาน ถึง 450 ปในการยอยสลายตามธรรมชาติ และ

เมื่อยอยสลายแลวยังกอใหเกิดปญหาจากไมโครพลาสติก สงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในทะเลซึ่งเปนสวนหนึ่งของหวงโซอาหาร  

จากขอตกลงความรวมมือดังกลาว บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จํากัด ซึ่งเปนโรงงานผูผลิตเสนดายและผาผืน และ บริษัท 

ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตเส้ือเชิ้ต ไดรวมมือกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอที่แปรรูปจากขวด

น้ําพลาสติกใหเปนผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพิ่ม มีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ ใหไดเนื้อผาที่มีความแข็งแรงทนทาน 

 รีดเรียบไดงาย มีผิวสัมผัสที่นุมนวล สวมใสสบาย ไมระคายเคืองผิว ซับเหงื่อไดดี แหงเร็ว เปนการยกระดับผลิตภัณฑส่ิงทอ

ของไทยใหทัดเทียมกับตางประเทศ ภายใตแบรนด ARROW 

ผลิตภัณฑเส้ือเชิ้ต collection “ Arrow Shirt Upcycling by GC ” เปนแบรนดแรกที่ใชเสนใยจากขวดพลาสติก โดยที่

เส้ือเชิ้ต 1 ตัว ผลิตมาจากการใชขยะขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร 12 ใบ 

 
1.2  นวัตกรรม Cool Mode 

นวัตกรรมเนื้อผา Cool Mode เปนฉลากมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(อบก.) เพื่อสงเสริมการพัฒนาเส้ือผาลดโลกรอน เนื้อผาตองผานเกณฑการทดสอบคุณสมบัติทั้ง 3 ดาน จากสถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมส่ิงทอ (Thailand Textile Institute: THTI) ดังนี้   

1.  ดานคุณภาพและความคงทนในการใชงาน เทียบเทามาตรฐานสากล 

2.  ดานความปลอดภัย ใชสียอมและสารเคมีที่ปลอดภัยจากสารกอมะเร็ง และโลหะหนัก  

3. ดานการลดความรอน เนื้อผาชวยระบายเหงื่อไดอยางรวดเร็ว ชวยใหเส้ือแหงเร็ว ลดอุณหภูมิ รางกายของผู

สวมใส ทําใหรูสึกเย็นสบาย และยังชวยประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ 

ในป 2562 บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียน ฉลาก Cool Mode ประเภทผาถัก เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ คือ ผา

ถัก Code: TRI 005 (Cotton 40% Polyester 60%) และ ผาถัก Code: TRI006 ( 100% Polyester) 
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1.3  นวัตกรรมเส้ือประหยัดไฟเบอร 5  

นวัตกรรมเส้ือประหยัดไฟเบอร 5 เปนฉลากมาตรฐานจากการเขารวม

โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ประเภทเสื้อผาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย ผลิตภัณฑเสื้อประหยัดไฟเบอร 5 เนื้อผาที่ใชจะตองผานมาตรฐาน cool mode 

แลวนํามาตัดเย็บเปนเส้ือผาสําเร็จรูป ซึ่งตองผานเกณฑการทดสอบคาความเรียบของ

เนื้อผา และคาความเรียบของตะเข็บเย็บหลังการซัก โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิง

ทอ เพื่อใหไดเส้ือผาที่มีความเรียบอยูในระดับที่ผูบริโภคพึงพอใจ สามารถสวมใสไดโดย

ไมตองรีด เส้ือประหยัดไฟเบอร 5 จึงมีคุณสมบัติที่โดดเดน คือ “ประหยัดไฟ  ใสสบาย  ไมตองรีด” บริษัทฯ ไดรับการรับรอง

ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ประเภทเส้ือเชิ้ตในป 2561 ซึ่งไดรับการตอบรับท่ีดีจากผูบริโภคดังนั้นจึงไดดําเนินการวิจัยและ

พัฒนาเนื้อผาเบอร 5 มาอยางตอเนื่อง โดยในป 2562 นี้ บริษัทฯไดพัฒนาเส้ือจากผาถัก เบอร 5 เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ จาก

เนื้อผา  Code: TRI 005 (Cotton 40% Polyester 60%) และ ผาถัก Code: TRI006  ( 100% Polyester) 
 

2. การพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 

2.1  นวัตกรรมผา Bemberg แบรนดสินคา Daks  

เนื้อผาที่เกิดจากการผสมผสานเสนใย Cupro ที่ไดจากการนําเสนใยสวนที่หุม

เมล็ดฝาย (Cotton) มาผานกระบวนการทางเคมีเพื่อปรับปรุงโครงสรางเสนใยใหมี

คุณสมบัติพิเศษ เมื่อนํามาทอเปนผืนผาจะไดเนื้อผาที่ใหความรูสึกสบายแกผูสวมใส มี

ผิวสัมผัสที่ เรียบล่ืนนุมนวล เรียบเนียนไปกับผิว เหมือนผิวสัมผัสของเสนใยไหม 

นอกจากนี้ชองวางเล็ก ๆ ภายในเสนใย (micro pores) จะชวยใหเนื้อผาดูดซับความเปยก

ชื้นไดดี และระบายออกไดอยางรวดเร็ว ทําใหสวมใสสบายในทุกสภาพอากาศ 

2.2  นวัตกรรมผา Bamboo Extra Soft แบรนดสินคา Absorba 

นวัตกรรมเสื้อผาเด็ก แบรนดสินคา Absorba ผลิตจากเสนใยฝาย (Cotton) ผสมผสานกับเสนใยไผ (Bamboo) 

จากธรรมชาติ เมื่อนําเสนดายมาทอเปนผืนผา ดวยวิธกีารทอผาแบบ 2 ชั้น ( Double Gauze) จึงใหสัมผัสที่ออนโยนตอผิว

ของเดก็ เนื้อผามคีวามนุมนวล โปรง เบา สบาย ระบายอากาศไดดี ไมอับชี้น ชวยใหเด็ก รูสึกสบายตวั ไมเหนอะหนะ แม

สวมใสในชวงที่มีอากาศรอน นอกจากน้ีดวยคุณสมบตัิพิเศษของเสนใยไผ ที่ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรยี

ไดเองตามธรรมชาติ โดยไมตองใสสารเคมีลงในเนื้อผา จงึชวยปกปองผิวพรรณของเดก็ไดตลอดอายกุารใชงาน โดยไม

กอใหเกิดการระคายเคือง  
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3. การประกวดนวัตกรมเครือสหพัฒน “CHAIRMAN AWARDS” ประจําป 2562 และการประกวด
นวัตกรรมกลุมธนูลักษณ “THANULUX INNOVATION AWARDS (TIA)”  

3.1  การประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน “CHAIRMAN AWARDS” ประจําป 2562 บริษัทฯ ไดคัดสรรผลงาน

นวัตกรรมเขารวมการประกวด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และไดรับรางวัลในประเภทตางๆ ดังนี้  

ประเภทผลิตภัณฑ (Product) ชื่อนวัตกรรม Healthy Life by Nano Zinc  

ประเภทระบบและกระบวนการทํางาน (System and Process) ชื่อนวัตกรรม Smart 3 P และ นวัตกรรม 4 สี หมอไฟ    

ประเภทการประหยัดพลังงาน การลดภาวะโลกรอน และส่ิงแวดลอม (Energy Saving & Global Warming & 

Environment)  ชื่อนวัตกรรม Green Heart Of Life วัฒนธรรมหัวใจสีเขียว 

ประเภทเสริมประโยชนในการทํางาน (Petty awards) ชื่อนวัตกรรม เสริมปลายคอเปะเวอร และ Finding Helper 

3.2  การประกวดนวัตกรรมกลุมธนูลักษณ ในปนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 บริษัทฯไดมีการจัดการ

ประกวดนวัตกรรมประจําปมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 13 เริ่มตั้งแตป 2550 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจุดประกายความคิดให

พนักงานทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนควาวิจัยพัฒนา สรางสรรคผลงานนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ

เพิ่มผลผลิต มุงเนนการสรางประโยชนท้ังตอบริษัทและตอสังคม 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
   บริษัท ใหความสําคัญ กับระบบควบคุมภายใน ตามกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณการ COSO (The 

Committee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบดวย การควบคุมภายในองคกร การ

ประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบการติดตาม โดยกําหนดใหสํานัก

ตรวจสอบภายในทําการประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย  รวมทั้งจัดใหมีการประเมินตนเอง (CSA : Control Self – Assessment) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่สําคัญ 

ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประหยัดในการดําเนินงาน  รายงานทางบัญชี การเงิน และรายงานอื่นๆ มี

ความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายขอกําหนดและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท   
 

ในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นรวมกันวา บริษัทฯ และบริษัทยอย 

มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ    
– ตามเอกสารแนบ 5 – 
 

11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 

1. หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไดแตงตั้ง นายวรเดช ปงศิริเจริญ 

ใหดํารงตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก นายวรเดช ปงศิริเจริญ ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการฝาย

สํานักตรวจสอบภายใน เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณดานการตรวจสอบภายในมากกวา 35 ป อีกทั้งไดรับ

วุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor (CIA No. 30825) และผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน อาทิ การบริหารความเส่ียงองคกร การกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุม

ภายในตามแนว COSO รวมทั้งมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท  จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสม 
 

ทั้งนี้การพิจารณา และอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในบริษัท 

จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะตองเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยขอมูลของผู

ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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2. หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางสาวมรกต กลัดเพ็ชร ตําแหนงนิติกร ทําหนาที่หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ

บริษัทฯ (Compliance) ใหเปนไปตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

      ช่ือ-สกุล / ตําแหนง คุณวุฒทิางการศกึษา หลักสูตรอบรม

นางสาวมรกต กลัดเพ็ชร ปรญิญาตร ีคณะนิติศาสตร - ทนายความผูทําคํารับรองลายมือชื่อและเอกสาร 

นิติกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - การทําสัญญาธุรกิจที่ถูกตองชอบดวยกฎหมายและบังคับได 

ใบอนุญาตใหเปนทนายความ - AGM Checklist 

เนติบัณฑิต - รากฐานวิชาชีพการบรหิารอาคารชุดและบานจัดสรร รุนที่ 7 

- คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

- นโยบายและทิศทางการคุมครองแรงงานนอกระบบ 
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12.  รายการระหวางกัน 
 

ป 2562 บริษัทฯ มีรายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน 

หรือมีกรรมการรวมกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5.1 ซึ่งแสดงรายละเอียดลักษณะความสัมพันธของบริษัทที่

เกี่ยวของกัน นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการระหวางกัน มีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น ดังนี้  

1. รายการรายไดและคาใชจายระหวางกัน สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 เชน รายไดจากการขาย เงิน

ปนผลรับ รายไดอื่น ซื้อสินคาและวัตถุดิบ คาใชจายในการขายและบริหาร และซื้อสินทรัพยถาวร (หมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ขอ 5.2) 

2. รายการสินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 เชน ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะส้ัน 

รายไดคางรับ เงินลงทุน เจาหน้ีการคา และ คาใชจายคางจาย (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5.3) 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับ บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในป 2562 มีดังนี้ 
 

รายการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติเอกฉันทอนุมัติ

การทํารายการประเภทตางๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จํานวน 20 ราย ในสวนที่เปนปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่

เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้นในป 2562 เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันอันเปนประโยชนตอบริษัทมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพันธ

1 บจ. รามศรทวีการ เปนผูถอืหุนรายใหญ

2 บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง เปนผูถอืหุนรายใหญ

3 บมจ.ไทยวาโก SPI เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

4 บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล SPI เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

5 บจ. พีทเีค มัลติเซอรวิส SPI เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

6 บจ. รักษาความปลอดภัย พิทกัษกจิ (เปนผูถอืหุนรายใหญทางออม ผาน บจ.พิทกัษกจิ)

7 บจ. เวิลด สหแฟชั่น SPI เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

8 บจ. ท ีเชมเบอร RST เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

9 บจ. ไวซวินเนอร RST เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

10 บจ. ไทยมอนสเตอร SPI , RST เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

11 บมจ. สหพัฒนพิบูล SPI,  ICC เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

12 บจ. ไทยกลุแซ SPI,  ICC เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั
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ลําดับที่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลกัษณะความสมัพันธ

13 บจ. ไทยซีคอมพิทกัษกจิ SPI,  ICC เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

14 บจ. ไทยทาคายา SPI,  ICC เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

15 บจ. มอรแกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) SPI,  ICC เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

16 บจ. ไหมทอง SPI,  ICC เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

17 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเทก็ซ) SPI,  ICC เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

18 บจ. เอราวัณสิ่งทอ SPI,  ICC เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

19 บจ. โทเทลิเวย อิมเมจ SPI , ICC , RST เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั

20 บจ. อินเตอรเนช่ันแนลเลทเธอรแฟชั่น SPI , ICC , RST เปนผูถอืหุนรายใหญรวมกนั
 

หมายเหต ุ : SPI = บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง 

    ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล 

    RST = บจ. รามศรทวกีาร 

 

รายการที่มีสาระสําคัญของบริษัทและบริษทัยอย กับบริษทัที่เกี่ยวโยงกนั มีรายละเอียดดงันี ้
 

 

ป 2562 ป 2561 ป 2560

บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง รายได           67,009.00             9,748.35           15,575.23

เปนผูถือหุนรายใหญของ TNL คาใชจาย         841,122.01           19,808.88           21,265.58

รายได             2,000.00 - -

คาใชจาย         980,124.07         585,233.55 -

คาใชจาย  - -         743,665.00

บมจ. ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเนชั่นแนล รายได           11,802.00           11,748.35           11,650.00 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เปนผูถือหุนรายใหญของ TNL

รายได         185,895.37           26,030.00 -

คาใชจาย -         307,816.58 -

รายได 195,000.00        - -

คาใชจาย - - -

สําหรับปสิน้สดุ 31 ธันวาคม ลกัษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

รายการชื่อบริษทัและลกัษณะความสมัพันธ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

ลําดับ

1

2
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

ป 2562 ป 2561 ป 2560

บจ. รามศรทวีการ รายได         312,878.05         215,702.41         200,705.11

เปนผูถือหุนรายใหญของ TNL คาใชจาย           69,143.39             5,898.06           15,288.84

รายได      1,443,664.00      1,282,681.31         397,584.00

รายได 1,380,000.00     360,000.00        360,000.00        

คาใชจาย  -  -  - 

บมจ. ไทยวาโก รายได           11,802.00           11,748.35           12,771.50

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน คาใชจาย             8,295.00  -  - 

รายได -           15,120.00 -

รายได 311,840.00        - -

บจ. มอรแกน  เดอทัว  (ประเทศไทย) รายได      1,311,424.66         915,652.39         548,580.38

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน คาใชจาย           13,110.60 - -

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน รายได      6,092,424.85      5,451,206.34      1,279,760.00

มีกรรมการเปนกรรมการของบริษัทฯ

รายได 456,000.00        274,000.00        744,500.00        

คาใชจาย  - - -

เงินใหกู 16,800,000.00   19,000,000.00   20,000,000.00   

บจ. โทเทิลเวย อิมเมจ รายได      1,283,281.16         565,680.13         783,642.08

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน คาใชจาย           27,763.20 -           14,179.20

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน รายได      2,194,927.69      2,156,303.61      2,018,000.00

RST เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

มีกรรมการเปนผูบริหารหรือ รายได 1,020,000.00     480,000.00        480,000.00        

กรรมการของบริษัทฯ

สําหรับปสิน้สดุ 31 ธันวาคม ลกัษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

รายการชื่อบริษทัและลกัษณะความสมัพันธ

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการใหหรือรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

ลําดับ

3

4

5

6
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

 

ป 2562 ป 2561 ป 2560

บจ. ไทยทาคายา รายได             5,004.18             4,450.00         299,621.06

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน คาใชจาย -             2,000.00         267,770.07

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน รายได 378,978.00                378,978.00 738,640.00        

มีกรรมการเปนผูบริหารหรือ

กรรมการของบริษัทฯ รายได  - - 32,000.00          

บจ. เวิลด สหแฟช่ัน รายได         351,301.20         271,847.36         272,765.07 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

มีกรรมการเปนผูบริหารหรือ รายได 412,984.74        279,388.60        182,760.00        

กรรมการของบริษัทฯ

รายได 558,000.00        360,000.00         - 

เงินใหกู 5,000,000.00      -  - 

บจ. ที เชมเบอร รายได         551,208.71         522,102.11         406,981.92

RST เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน คาใชจาย           37,587.98  -  - 

มีกรรมการเปนผูบริหารหรือ รายได 1,393,242.12     10,521.00          1,252,800.00     

กรรมการของบริษัทฯ

บจ. ไทยมอนสเตอร รายได           64,419.89           42,440.12           69,847.88

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน คาใชจาย           67,776.64           97,847.10           17,764.45

RST เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน รายได         721,057.76         761,400.00         720,000.00

มีกรรมการเปนผูบริหารหรือ

กรรมการของบริษัทฯ รายได 182,000.00         -  - 

สําหรับปสิน้สดุ 31 ธันวาคม ลกัษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

รายการชื่อบริษทัและลกัษณะความสมัพันธ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

7

8

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการใหหรือรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

ลําดับ

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

9

10
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

ป 2562 ป 2561 ป 2560

บจ. ไทยกุลแซ รายได           24,410.50           28,818.51  - รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน รายได         123,000.00         120,000.00  - 

บจ.  อินเตอรเนชั่นแนลเลทเธอรแฟชั่น รายได         266,572.64         224,686.49         207,658.19

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน คาใชจาย  -  -           15,485.00

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน รายได      1,765,912.16      1,781,243.20      1,640,000.00

RST เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

มีกรรมการเปนผูบริหารหรือ รายได 360,000.00         -  - 

กรรมการของบริษัทฯ

บจ. พีทีเค มัลติเซอรวิส คาใชจาย         135,839.00         232,292.00         287,040.00 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

บจ. ไวซ  วินเนอร คาใชจาย  -           16,238.31  - 

RST เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

รายได  -  -         311,040.00

บจ. อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 คาใชจาย         139,635.40           64,556.10         264,091.95 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

บมจ. เท็กซไทล เพรสทีจ รายได           11,802.00           11,748.35           11,650.00 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

กรรมการเปนกรรมการหรือผูบริหาร TNL

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) รายได             9,802.00             9,748.35           11,650.00 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน  -  -  - 

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

รายการชื่อบริษทัและลกัษณะความสมัพันธ สําหรับปสิน้สดุ 31 ธันวาคม ลกัษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

ลําดับ

รายการเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป

12

13

14

15

16

17

11
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

ป 2562 ป 2561 ป 2560

บมจ. สหพัฒนพิบูล รายได           11,802.00           11,748.35           11,650.00 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน คาใชจาย  -  -             1,370.00

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

กรรมการเปนกรรมการหรือผูบริหาร TNL

บมจ.โอ.ซี.ซี. รายได           11,802.00           11,748.35           11,650.00 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

กรรมการเปนกรรมการหรือผูบริหาร TNL

บมจ. ไทยเพรชิเดนท เบเกอรี่ คาใชจาย             5,606.44         163,603.00  - รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

บมจ. ประชาอาภรณ รายได           11,802.00           11,748.35  - รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

บจ. ไหมทอง รายได         390,000.00  -  - 

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

บจ. เอราวัณส่ิงทอ เงินใหกู    30,000,000.00    30,000,000.00  - 

SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

ICC เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

RST เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน

21

22

23

18

19

20

รายการเก่ียวกับสินทรัพย

หรือบริการ

รายการใหหรือรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน

ลําดับ สําหรับปสิน้สดุ 31 ธันวาคม ลกัษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)

รายการชื่อบริษทัและลกัษณะความสมัพันธ

 

เกณฑการคดิคาตอบแทน : 

1. คาเชารับอสังหาริมทรัพย  พิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใชประโยชนของทรัพยสิน 

2. คาบริการประมวลผลกลาง  กําหนดจากตนทุน บวกคาตอบแทนที่เหมาะสม  

3. คาปรึกษาธุรกิจ   กําหนดจากตนทุน บวกคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากลักษณะ

ความยากงาย และขอบขายของการใหบริการ 

4. การใหกูยืม  กําหนดจากคาเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชยขนาด 

ใหญ 5 แหง บวก อัตราที่เหมาะสม 

5. การค้ําประกัน  คิดคาธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม 
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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

 
 

กรรมการที่มีสวนไดเสีย : ออกจากหองประชุม และไมไดออกเสียงลงคะแนน ไดแก 

 1. นางวารินทร ลีลานุวัฒน 

 2. นางสาวดุษฎี สุนทรธํารง 

 3. นายสุพจน ภควรวุฒิ 

 4. นางสาวมารินทร ลีลานุวัฒน 

 5. นายธรรมรัตน โชควัฒนา  : 

รายการดังกลาว เปนการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการเกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 

4 ที่มีขนาดรายการมากกวา 1 ลานบาท แตนอยกวา 20 ลานบาท หรือมากกวา 0.03% แตนอยกวา 3% ของ NTA 

แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา และประเภทที่ 5 ที่มีขนาดรายการนอยกวา 3% ของ NTA หรือ 100 ลานบาท (คาต่ํา) ทั้งนี้ 

3% ของ NTA ณ 30 มิถุนายน 2561 เทากับ 109.78 ลานบาท ดังนั้น ขนาดของรายการดังกลาว บริษัทฯ ไมตองขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน แตตองขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกัน และใหความเห็นวา รายการระหวางกันที่เกิดขึ้น

เปนรายการทางการคาเปนธุรกิจปกติท่ัวไป มีความสมเหตุสมผลและการกําหนดราคาไดอางอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม 

ซึ่งเปนราคาและเงื่อนไขที่ไมแตกตางกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามนโยบายการ

กํากับดูแลการที่ดี และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

-ไมมี  - 
 

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

1. รายการที่เปนธุรกรรมการคาปกติ ระหวางบริษัทหรือบริษัทยอย กับ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มี

ความเกี่ยวของ ที่มีขอตกลงทางการคาโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน

สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 ฝาย

จัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกภายหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป  

เพื่อใหกรรมการบริษัทชุดใหมไดทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว สวนรายการประเภทอื่นที่ไมมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ที่เปน

การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ฝายจัดการจะขออนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เปนประจําในไตรมาส 4 ของทุกป และฝายจัดการตองรายงานธุรกรรมภายใตเงื่อนไขดังกลาว

ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2562 

 

 

2. รายการระหวางกันที่มิใชรายการธุรกิจปกติ จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทกอนเปนลําดับแรก และถาขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยูในอํานาจที่จะสามารถอนุมัติได การอนุมัติการทํา

รายการระหวางกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ แตถาขนาดของรายการระหวางกันมีขนาดที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหารที่

จะอนุมัติได คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชมุเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็น กอน

นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากอยูในอํานาจ สวนรายการที่มีขนาดของรายการระหวาง

กันเกินอํานาจของคณะกรรมการบริษัท จะถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ ตอไป ในการพิจารณาทุกขัน้ตอน ผูที่มีสวนไดเสียไมเขารวมประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน 
 

หลักเกณฑการพิจารณา 

1. คํานึงถึงประโยชนที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุมจะไดรับทั้งในปจจุบันและอนาคต เชน 

• ผลตอบแทนจากการลงทุน เชน ดอกเบี้ย เงินปนผล 

• โอกาสในการทําธุรกิจของบริษัทฯ 

2. หลักประกันท่ีบริษัทฯ ควรจะไดรับจากการทํารายการ 

3. สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนความสามารถของคณะผูบริหาร 
 

นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนตระหนักในความรับผิดชอบที่พึงมีตอผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝายที่เกี่ยวของภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การทํารายการระหวางกันยังคงดําเนินตอไปเทาที่จําเปน จะมี

ปริมาณมากขึ้นหรือนอยลงขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน” 

 




