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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

 

 

 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว 

7.1.1 หุ้นสำมัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 120 ล้ำนบำท 
เรียกช ำระแล้ว 120 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 120 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

7.1.2 กำรออกหุน้ประเภทอื่น ที่มีสิทธ ิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์  - ไม่มี - 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษทัฯ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

จ ำนวนหุ้น %

1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 29,920,820                24.934
2 บริษัท ไอ.ด.ีเอฟ. จ ากัด 16,000,000                13.333
3 บริษัท รามศรทวีการ จ ากัด 15,101,700                12.585
4 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 13,307,040                11.089
5 นายส าเริง มนญูผล 9,213,000                  7.678
6 นายบณุยสิทธิ์ โชควัฒนา 4,655,220                  3.879
7 บริษัท วัตสดรมัย จ ากัด 2,800,000                  2.333
8 นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ 2,272,580                  1.894
9 นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 1,979,040                  1.649

10 บริษัท ยูนเิวอร์สบวิตี้ จ ากัด 1,738,000                  1.448

รวม 96,987,400             80.822

รำยช่ือผู้ถอืหุ้น

 

หมำยเหตุ  :  ผู้ลงทุนสำมำรถดูขอ้มูลผู้ถือหุ้นท่ีเป็นปัจจุบันจำก website ของบริษัท www.thanulux.com 

 ก่อนกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 

 

 

 

 

 ส่วนที่ 2 |   กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำแนกตำมประเภทบุคคลที่ถือหุ้น 

ประเภทผู้ถอืหุ้น    จ ำนวนรำย  จ ำนวนหุ้น %

นิติบุคคล
สัญชาติไทย 32 84,135,630 70.11
สัญชาติต่างด้าว 0 0 0.00

  รวมนิติบุคคล 32 84,135,630 70.11

บุคคลธรรมดำ
สัญชาติไทย 625 35,660,710 29.72
สัญชาติต่างด้าว 4 203,660 0.17

  รวมบุคคลธรรมดำ 629 35,864,370 29.89

รวมท้ังส้ิน 661 120,000,000 100.00
 

กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จ ำแนกตำมช่วงจ ำนวนหุ้นที่ถือ 

รำย    จ ำนวนหุ้น % รำย    จ ำนวนหุ้น % รำย    จ ำนวนหุ้น %

1 - 100 140 4,897 0.004 0 0 0.000 140 4,897 0.014

101 - 1,000 113 58,145 0.048 8 3,040 0.004 105 55,105 0.154

1,001 – 5,000 151 442,685 0.369 3 6,780 0.008 148 435,905 1.215

>5,000 257 119,494,273 99.58 21 84,125,810 99.99 236 35,368,463 98.62

รวมท้ังส้ิน 661 120,000,000 100.00 32 84,135,630 100.00 629 35,864,370 100.00

ช่วงจ ำนวนหุ้นท่ีถอื
รวมผู้ถือหุ้น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

 

ไม่มีข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือกำร
บริหำรงำนของบริษัท 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ของกรรมกำรและผู้บริหำร ณ วันที่  31 ธันวำคม 2563 

หน่วย : หุ้น 
%

กรรมกำร/ผู้บริหำร คู่สมรส*  กำรถอืหุ้น

1 นายมนู ลีลานุวัฒน์  -          -                        -             -    -                      -   

2 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา 152,747  -                        -             -   152,747 0.127%
3 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง 433,240  -                        -             -   433,240 0.361%
4 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ 13,420  -                        -             -   13,420 0.011%
5 นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 1,117,960  -                        -             -   1,117,960 0.932%
6 นางสาวยุพาพร เจียรกุล 5,000  -                        -             -   5,000 0.004%
7 นายผดุง เตชะศรินทร์  -          -                        -             -    -                      -   

8 รศ.นเรศร์ เกษะประกร  -          -                        -             -    -                      -   

9 รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  -          -                        -             -    -                      -   

10 นายมาริษ เสง่ียมพงษ์  -          -                        -             -    -                      -   

11 นายสุชาติ ลายลักษณศ์ิริ 5,000  -                        -             -   5,000 0.400%
12 ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ 8,000 19,080 27,080 0.023%
13 นางสาวกชกร ปงึศิริเจริญ 4,000  -         4,000 0.003%
14 นายวรเดช ปงึศิริเจริญ 6,000  -         6,000 0.005%
15 นายชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์  -          -          -         0.000%

                1,745,367          19,080                -             -   1,764,447 1.470%

ต้นปี 2563
ซื้อเพิ่ม

ขำย/โอน
ออก

ส้ินปี 2563ผู้ถอืหลักทรัพย์

รวม

* รวมจ ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภำวะ 
 

จ ำนวนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รวมทั้งส้ิน 
1,764,447 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.470% ของทุนจดทะเบียน  จ ำนวน 120,000,000 หุ้น  ซึ่ งไม่ เกิน 25% ของหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัท 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร มีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์บริษัทของตนรวมทั้งคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ ภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง นอกจำกนี้ หำกกรรมกำรหรือผู้บริหำร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะมีควำมประสงค์จะเปล่ียนแปลงจ ำนวนกำรถือหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งกำรเปล่ียนแปลง
ให้บริษัทฯ ทรำบ ผ่ำนทำงประธำนกรรมกำร ล่วงหน้ำ 1 วันก่อนกำรเปลี่ยนแปลง และเมื่อด ำเนินกำรเปล่ียนแปลง
จ ำนวนหุ้นแล้ว ต้องแจ้งกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(กลต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯทรำบ 
ภำยใน 3 วันท ำกำรนับจำกวันท่ีเปล่ียนแปลงจ ำนวนกำรถือหุ้น 
 

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น  เช่น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพ   
 - ไม่มี - 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 20 ของมูลค่ำที่

ตรำไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและภำวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  โดยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำก

ก ำไรสุทธิและก ำไรสะสม ค ำนวณตำมสัดส่วนของก ำไรสุทธิในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (งบเดี่ยว) โดยมีรำยละเอียดกำร

จ่ำยเงินปันผลดังนี้ 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ก าไรสทุธิ ตอ่หุ้น (บาท)                 0.07                 1.12                 1.68                 1.30                 1.61

เงินปนัผล ตอ่หุ้น (บาท)                 0.07                 0.55                 0.75                 0.70                 0.85

อัตราการจ่ายเงินปนัผลตอ่ก าไรสทุธิ (%)             105.40               49.01               44.53               54.02               52.72
*

 

หมำยเหตุ  * ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47      

ซึ่งก ำหนดให้มีขึ้นในวันท่ี 27 เมษำยน 2564 เพื่ออนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บำท 

บริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบำยให้บริษัทย่อยจ่ำยเงินปันผลจำกจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมของกิจกำร โดย

ค ำนึงถึงเงินสดส่วนท่ีเกินควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมปกติ หรือส่วนท่ีมีเหลือเกินควำมต้องกำรใช้ในกำรขยำยงำน 

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตและภำวะเศรษฐกิจเป็นหลัก 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 8. โครงสร้างการจัดการ 
 

บริษัทฯ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจนสำมำรถตรวจสอบถ่วงดุลได้ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด เพื่อช่วยกล่ันกรองงำนในด้ำนต่ำงๆ และแต่งตั้งผู้บริหำรเพื่อรับผิดชอบในกำรบริหำร

จัดกำรงำนของบริษัทมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ประธำนกรรมกำร และ

กรรมกำรผู้จัดกำร ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตร มีเลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่ตำมที่ กฎหมำยก ำหนด และตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทที่ปรำกฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ มีจ ำนวน 10 คน ประกอบด้วย 
- กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร 6 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ด้วย 
- กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 40 

คณะกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น  และให้เป็นไป

ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยง

วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท ำภำยใตส้ถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน 

ในปี 2563 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท และกำรด ำรงต ำแหน่งในกรรมกำรชุดย่อย สรุปได้ดังนี้ 

 

   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คือ นำยกฤช ฟอลเล็ต 

 หมายเหตุ : 1. นำยสุพจน์ ภควรวุฒิ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริหำร  

                                      เมื่อวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

    2. นำงสำวยุพำพร เจียรกุล เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เมื่อวันท่ี 4 สิงหำคม 2563 

    3. นำยมำริษ เสงี่ยมพงษ์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ เมื่อวันท่ี 4 สิงหำคม 2563 
 

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหา

กรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการ 

บริหาร

ความเส่ียง

กรรมการ

ธรรมา

ภบิาล

กรรมการ 

บริหาร

1 นายมนู ลีลานวุัฒน์  

2 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา  / 

3 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง / / / 

4 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ /1 /1
5 นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน์ / / / / /
6 นางสาวยุพาพร เจียรกุล /2 / / /
7 นายผดุง เตชะศรินทร์ ± 

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

10 นายมาริษ เสง่ียมพงษ์ ±3

   =  ประธาน   = รองประธานกรรมการ /  =  กรรมการ ±  =  กรรมการอิสระ

รายช่ือ
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กรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  

กรรมกำรสองในสำมคนนี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท ได้แก่ 

1. นำงสำวดุษฎี  สุนทรธ ำรง    2. นำงสำวมำรินทร์  ลีลำนุวัฒน์ 
3. นำงสำวยุพำพร เจียรกุล  
  

ประวัติข้อมลูส่วนบุคคลของกรรมการ 
รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมกำรอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำร

บริษัท” 
 

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรแต่ละชุดมีกำรเขำ้ประชมุ โดยสรุปได้ดงันี้              หน่วย : ครั้ง/ปี 

 
 

หมายเหตุ : 1. ติดปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด / ต่ำงประเทศ 
  2. ลำกิจ 

3. นำงสำวยุพำพร เจียรกุล และ นำยมำริษ เสงี่ยมพงษ์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
    เมื่อวันท่ี 4สิงหำคม 2563 

 สามัญ   

ผูถ้อืหุ้น 

คร้ังท่ี 46

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหา

กรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการ 

บริหาร

ความเส่ียง

กรรมการ 

 ธรรมา   

ภบิาล

กรรมการ

บริหาร

     1 นายมนู ลีลานวุัฒน์  1 / 1  7 / 7  2 / 2

     2 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา  1 / 1  7 / 7  2 / 2  2 / 2

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

     4 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ  1 / 1  7 / 7  3 / 3 4  12 / 12

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

     6 นางสาวยุพาพร เจียรกุล  1 / 1  3 / 7 3  4 / 4  4 / 4  12 / 12

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

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

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

  10 นายมาริษ เสง่ียมพงษ์  3 / 7 3

  11 นายกฤช ฟอลเล็ต  0 / 1 2  4 / 4

  12 นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ  1 / 1  3 / 3 4  11 / 12 1

  13 ดร.ม.ล.ศิราภริมย์ ธีรประเสริฐ  1 / 1  4 / 4  1 / 1 6  12 / 12

  14 นางสาวกชกร ปงึศิริเจริญ  1 / 1  4 / 4 8

  15 นายชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์  1 / 1  4 / 4 8

  16 นายวรเดช ปงึศิริเจริญ  1 / 1  1 / 1 5

  17 นางสาวบศุรินทร์ ตรีรัตนพิ์จารณ์  1 / 1  1 / 1 5  4 / 4 8

  18 นายชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์  1 / 1  4 / 4 8

  19 นางเตือนใจ ปงึศิริเจริญ  1 / 1  11 / 12 1

  20 นายภาสกร สุภาควัฒน์  1 / 1  8 / 8 7

  21 นายชยารพ มหามนตรี  1 / 1  12 / 12

  22 นางสาวสุนยี์ คงสงฆ์  3 / 3 4

รายช่ือกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม
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4. นำยสุพจน์ ภควรวุฒิ นำยสุชำติ ลำยลักษณ์ศิริ และนำงสำวสุนีย์ คงสงฆ์ ลำออกจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2563 

5. นำยวรเดช ปึงศิริเจริญ และ นำวสำวบุศรินทร์ ตรีรัตน์พิจำรณ์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร     
ควำมเส่ียง เมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2563 

6. ดร.มล.ศิรำภิรมย์ ธีรประเสริฐ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรธรรมำภิบำล เมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2563 
7. นำยภำสกร สุภำควัฒน์ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร เมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2563 
8. นำงสำวกชกร ปึงศิริเจริญ นำยชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์ นำงสำวบุศรินทร์ ตรีรัตน์พิจำรณ์  
   และนำยชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์  เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร เมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2563 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ก ำหนดตำรำงกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ 1 ปี และอำจนัดหมำย

เพิ่มเติมกำรประชุมพิเศษตำมควำมจ ำเป็น กำรประชุมทุกครั้งจะมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมไว้ชัดเจน โดยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรแต่ละคณะ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนกำรประชุม ในกำร
ประชุม ประธำนจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น และฝ่ำยจัดกำรชี้แจงตอบข้อซักถำมได้
อย่ำงเต็มที่ มีกำรจดบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่
คณะกรรมกำรรับรองแล้ว ไว้อย่ำงเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงและพร้อมให้ตรวจสอบได้ 
 

8.2 ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัทฯ ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร หรือด ำเนินงำนของบริษัท  อย่ำงมี

นัยส ำคัญ 
 

8.3 ผู้บริหาร 
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จ านวน 9 ท่าน ดังนี ้

1 นางสาวดุษฎี     สุนทรธ ารง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ1

2 นายสุพจน์         ภควรวุฒิ   กรรมการผู้จัดการ2

3 นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

4 นางสาวยุพาพร เจียรกุล ผู้บริหารสูงสุดด้านบญัชีและการเงิน

5 นายสุชาติ ลายลักษณศ์ิริ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ Apparel

6 ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประสริฐ ผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 นางสาวกชกร ปงึศิริเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจเคร่ืองหนัง

8 นายชัยฤทธิ์ ศุภสิริจันทร์ ผู้อ านวยการฝ่าย Medical Textile

9 นายวรเดช ปงึศิริเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายส านักตรวจสอบภายใน

10 นางสาวสมจิต สุขโข ผู้ควบคุมดูแลการท าบญัชี

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

 
หมำยเหตุ : 1. นำงสำวดษุฎี  สุนทรธ ำรง เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

 2. นำยสุพจน์  ภควรวฒุิ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เมื่อวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

  ผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำงต้น จัดเป็นผู้บริหำรตำมค ำนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ 

 

ประวัติข้อมลูส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร 
รำยละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหำรอยู่ในหัวข้อ  “ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และ

เลขำนุกำรบริษัท” 
 

8.4 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก ซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่ปรำกฏใน “ข้อมูลกรรมกำร 

ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท” เป็นเลขำนุกำรบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤษภำคม 2551 โดยจะต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหำคม 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดังนี ้

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

2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร ดูแลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท 
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3. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง
ปฏิบัติต่ำงๆ 

4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

5. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบและข้อก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
พิจำรณำจำกบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน กำรขยำยตัวของบริษัท กำรเติบโตของผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

อ ำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร 
วิธีการก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำวงเงินค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ก ำหนดเป็นค่ำเบี้ยประชุมและ

ค่ำตอบแทนประจ ำปี น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่ำตอบแทน
ดังกล่ำว 

การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการ  
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน พิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ แล้วน ำเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีบ่ริษัทก าหนดไว ้โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ระดับควำมรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมำย และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ส าหรับกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้
มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันท่ี 4 สิงหำคม 2563 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำรท่ีกรรมกำรบริษัทได้รับในฐำนะพนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงของบริษัท โดยก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที ่ดังนี้ 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

1. กรรมกำรบริษัท  
1.1 ค่ำเบี้ยประชุม จ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม  
 ประธำนกรรมกำร   10,000.- บำท/ครั้ง 
 กรรมกำรบรษิัท ท่ำนละ     8,000.-  บำท/ครั้ง 
1.2 ค่ำตอบแทนประจ ำปี (เงินบ ำเหน็จ) จ่ำยให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำน  

โดยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนไปพิจำรณำจัดสรร แล้วเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติ  

2. กรรมกำรตรวจสอบ จ่ำยเป็นเบี้ยประชุมเฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม  
2.1 ค่ำเบี้ยประชุมรำยเดือน 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  10,000.- บำท/ครั้ง 
 กรรมกำรตรวจสอบ ท่ำนละ    8,000.-   บำท/ครั้ง 
2.2 ค่ำเบี้ยประชุมรำยไตรมำส 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  60,000.- บำท/ครั้ง 
 กรรมกำรตรวจสอบ ท่ำนละ  30,000.- บำท/ครั้ง 

3. กรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน จ่ำยเป็นเบี้ยประชุมเฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 
 ประธำนกรรมกำร    10,000.- บำท/ครั้ง   
 กรรมกำร ท่ำนละ       8,000.-  บำท/ครั้ง 

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

5. กรรมกำรธรรมำภิบำล จ่ำยเป็นเบี้ยประชุมเฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม  
 ประธำนกรรมกำร    10,000.- บำท/ครั้ง   
 กรรมกำร ท่ำนละ      8,000.-  บำท/ครั้ง 
 

ส ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แล้วน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นค่ำเบี้ยประชุม 1,442,000 บำท และค่ำตอบแทนประจ ำปี 
3,800,000 บำท รวมทั้งส้ิน 5,242,000 บำท 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  (หน่วย : บาท) 

 
 

 
 

  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร   
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร หมำยถึง คำ่ตอบแทนของผู้บริหำรตำมค ำนยิำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

จ ำนวนทั้งส้ิน 9 ท่ำน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญช)ี โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน เงนิอุดหนุน เบี้ยเล้ียง เงิน

ตอบแทนกำรเกษียณอำยุ ซึง่ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะพนักงำน 

คา่เบีย้ประชมุ
คา่ตอบแทน

ประจ าป ี2562

รวมคา่ตอบแทน

กรรมการ

1. นายมนู ลีลานวุัฒน์ ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหา

2. นางวารินทร์ ลีลานวุัฒน์ ประธานกรรมการ 900,000 900,000
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา

4. นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภบิาล

5. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการ
กรรมการบริหาร

6. นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน์ กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภบิาล
กรรมการบริหาร

7 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภบิาล
กรรมการบริหาร

8. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

10. รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภบิาล

11 นายมาริษ เสง่ียมพงษ์ กรรมการอิสระ 24,000 24,000

1,442,000 3,800,000 5,242,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

90,000

400,000

45,000

รวม

90,000

92,000 300,000

120,000 300,000

376,000

104,000 800,000

รายช่ือกรรมการ

392,000

904,000

776,000

440,000

280,000 200,000

240,000 200,000

ต าแหน่ง

45,000

71,000 700,000 771,000

420,000

480,000
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

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

เงินเดอืนและอ่ืนๆ 9 27,395,352 7 27,239,334 5 21,508,553         

คา่เบี้ยประชุม 9 899,000 7 799,000 5 285,000              

รวม 28,294,352       28,038,334       21,793,553

ค่าตอบแทน
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

 

2. ค่าตอบแทนอืน่ 
  บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยให้ค่ำตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจำกค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรหรือพนักงำน ซึ่งได้รบั

จำกบริษัท ตำมปกติ ไม่มีกำรใหหุ้้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด  

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท   - ไม่มี - 
(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำรตำมค ำนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ จ ำนวนทั้งส้ิน 9 ท่ำน (โดยไม่รวมผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี) ที่เป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพจะได้รับเงิน

สมทบเข้ำกองทุนทุกเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของค่ำจ้ำง 

ปี 2563  จ ำนวน 9 คน          เป็นจ ำนวนเงิน       0.12   ล้ำนบำท 

ปี 2562  จ ำนวน 6 คน          เป็นจ ำนวนเงิน       0.23 ล้ำนบำท 

ปี 2561  จ ำนวน 5 คน          เป็นจ ำนวนเงิน       0.23  ล้ำนบำท 
 

8.6 บุคลากร 

 

1. จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 
 

2. ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี - 
3. ผลตอบแทนรวมพนกังานทกุคน 

ผลตอบแทนรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เบี้ยเล้ียงโบนัส เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ คำ่เกษียณอำย
และรำยได้อื่น

ประจ าปี 2563 2562 2561
ผลตอบแทนรวม (ลา้นบาท)           460.16           557.09           567.67

 

 
 

ส ำนกังำน โรงงำน รวม ส ำนกังำน โรงงำน รวม ส ำนกังำน โรงงำน รวม
สนญ. - กรงุเทพฯ 361       530       891       397       674       1,071     308       705       1,013     

บางพลี - - - 3           11         14         3           10         13         

ล าพูน 14         379       393       22         512       534       23         501       524       

กบินทรบุ์รี 13         352       365       18         418       436       19         444       463       

แมส่อด 3           167       170       3           187       190       3           182       185       

รวม 391       1,428     1,819     443       1,802     2,245     356       1,842     2,198     

ป ี2563 ป ี2562 ป ี2561
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

4. นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 
  รำยละเอียดข้อมูลกำรพัฒนำพนักงำนอยู่ใน รำยงำนด้ำนควำมยั่งยืน 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ 

และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเพียงพอและเหมำะสม ควบคู่ไปกับกำรเคำรพสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น

และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยเสริมสร้ำงให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันท่ีดีและสร้ำงควำมเจริญเติบโต

อย่ำงสมดุลและยั่งยืนในระยะยำว 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน

ทุกคนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  

1. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมั่นที่จะน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนิน

ธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ไปปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

2. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต 

โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริษัท และประกำศที่เกี่ยวข้อง 

3. ด ำเนินกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท  มีกำรก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรแต่ละคณะและผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน 

4. ด ำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรมีระบบ

บัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ 

5. ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ ตรำบเท่ำที่ไม่กระทบต่อ

ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 

6. ตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

7. ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

8. มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรรับฟังและ

ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำรและสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ 

9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงจิตส ำนึกอันดีงำม ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในกำร

พัฒนำ และยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

10. ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ เคำรพต่อกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน 

11. ด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็น

ที่ตั้ง 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้กับพนักงำน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป ได้รับทรำบผ่ำน

เว็บไซต์ของบริษัท  www.thanulux.com ภำยใต้หัวข้อ เกี่ยวกับบริษัท  กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  นโยบำยกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำร 
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9.2   คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร มีกำร

แบ่งแยกหน้ำที่อย่ำงชดัเจน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบถ่วงดุล โดยคณะกรรมกำรบริษัท เป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญที่เหมำะสม ดูแลรับผิดชอบงำนในแต่ละด้ำน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนและกล่ันกรองงำนอย่ำงรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 
และคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจด ำเนินกำร และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละ
ชุดไว้อย่ำงชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โดยมีประธำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย ท ำหน้ำที่ดูแลกำรปฏิบัติงำน
ให้สอดคล้องกับนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

 

1. คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทที่ปรำกฏในหนังสือรับรองของกระทรวงพำณชิย์ มีจ ำนวน 10 คน ประกอบด้วย 

 กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหำร  6 คน  ซึ่งรวมกรรมกำรอิสระ 4 คน 

 กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร    4 คน 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

   ต ำแหน่ง

1 นายมนู ลีลานวุัฒน์ ประธานกรรมการ

2 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ

3 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง กรรมการ

4 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการ

5 นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน ์  กรรมการ

6 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการ

7 นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ

8 รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ

9 รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ

10 นายมาริษ เสง่ียมพงษ์ กรรมการอิสระ

                  ช่ือ – นำมสกุล

 
 หมำยเหตุ : นำงสำวยุพำพร เจียรกุล และ นำยมำริษ เสงี่ยมพงษ์ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 46 เมื่อวันท่ี 4 สิงหำคม 2563  
 โดยมี นำยบุณยสิทธิ์ โชควัฒนำ  ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท  
         นำยศุภโชค  สิริจันทรดิลก  ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท 
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมกำร

บริษัท ดังนี ้

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

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

3. กรรมกำรบริษัทที่ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลำออกต่อบริษัทฯ และจะแจ้ง
กำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดทรำบด้วยก็ได้ กำรลำออกนั้นมีผลนับแต่วันที่
หนังสือลำออกไปถึงบริษัทฯ  

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

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรบริษัทคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การประชุม 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร

บริษัทท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 
 

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

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

ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  
3. อนุมัติกำรได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
4. อนุมัติกำรให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีกำรประกอบ

ธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
5. อนุมัติกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือ

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

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

ถูกท ำลำย เส่ือมสภำพ หรือล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้  มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมในวงเงิน ส่วนที่ เกินอ ำนำจ  
คณะกรรมกำรบริหำร 

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

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

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

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

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
17. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำรและพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำร

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

ซึ่งสินทรัพย์และกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท  
2. อนุมัติแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี รวมทั้งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย นโยบำย และแผนงำนท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรม และจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 

เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมอย่ำงจริงจัง 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำ กำรท ำรำยกำรต่ำง  ๆ ได้รับอนุมัติจำกผู้ 
มีอ ำนำจ มีกำรสอบทำนและจัดท ำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่ำงๆ ที่สำมำรถป้องกันกำรน ำทรัพย์สินของบริษัท  
ไปใช้ในทำงมิชอบ 
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5. กำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ มีแนวทำงที่ชัดเจน
และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท  และผู้ถือหุ้น  โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  และปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
ให้ถูกต้อง 

6. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงกำรเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทำนแล้ว และได้ผ่ำนควำม 
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้อง 
มีมำตรฐำนและโปร่งใส 

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

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (หำกมี) และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น  
 

ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้  
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือก าหนดวันเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล 

 

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

11. ติดตำมดูแลเอกสำรที่จะยื่นต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำได้แสดงข้อควำม หรือลง
รำยกำรเป็นไปโดยถูกต้องตรงตำมข้อมูลที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสำรอื่นใดของบริษัท  

12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรชุดอื่น 
13. ปฏิบัติกำรอื่นใด ที่เกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรประชุมจ ำนวน 7 ครั้ง มีกำรทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม

องค์กร ก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและควำมคืบหน้ำของแผน  
กลยุทธ์เป็นประจ ำทุกไตรมำส กำรประชุมได้ก ำหนดวันเวลำไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และอำจมีกำรประชุมวำระ
พิเศษเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคนปรำกฎในแบบ 56 -1 และรำยงำนประจ ำปี 
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ 

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2563 แต่งตั้ง
กรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2563 - พฤษภำคม 2564 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ต ำแหน่ง

1 นายผดงุ เตชะศรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการตรวจสอบ

3 รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร กรรมการตรวจสอบ

                  ช่ือ – นำมสกุล

 
โดย นำยวรเดช ปึงศิริเจริญ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีคุณสมบัตติำมที่ปรำกฏใน 

หัวข้อระบบควบคุมภำยใน และ “แบบ 56-1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 11.3” 
นำยผดุง เตชะศรินทร์ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมนำ่เชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัท 

(ประวัตกิำรศกึษำและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกรรมกำรท่ำนดังกล่ำวอยูใ่นหัวข้อ “รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษัท”) 

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

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ก ำหนดให้มีกำรประสำนควำมเข้ำใจให้อยู่ในแนวทำงเดียวกันระหว่ำงผู้สอบบัญชี คณะกรรมกำรบริษัท  
และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

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

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

4. มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบผู้ที่ เกี่ยวข้องและเรื่องที่ เกี่ยวข้อง ภำยในขอบเขตของอ ำนำจและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำยบัญชีที่ส ำคัญ
ของบริษัท รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

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

3. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำประเมิน 
แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน มีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรม ท่ีเหมำะสม
เพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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4. พิจำรณำอนุมัติกฎบัตรของส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
5. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
6. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

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

ของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำ  

รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
9. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว

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

กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท 
 (ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ  

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

(charter) 
 (ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10.  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร   

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

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำร ไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ง อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11. สนับสนุนและติดตำมให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
12.  ดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียนต่ำงๆ เกี่ยวกับรำยกำรในงบกำรเงินที่  

ไม่เหมำะสม กำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่น ๆ โดยมีกระบวนกำรป้องกัน รักษำควำมลับของผู้แจ้งเบำะแส รวมทั้ง  
มีกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีกำรด ำเนินกำรในกำรติดตำมที่เหมำะสม 

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

บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
15. จัดให้มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
16.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยอำศัยอ ำนำจตำมข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำย 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมกำรบริษัทยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ต่อบุคคลภำยนอก 
   ปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมสม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกเดือน รวม 12 ครั้ง โดยได้ก ำหนดวันเวลำ
ประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี มีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำรเพื่อหำรือ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี้มีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำรและผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถำม
ในประเด็นท่ีตรวจพบจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินบริษทัฯ ตลอดจนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ประจ ำทุกไตรมำส และรำยงำนต่อผู้ถือหุ้นตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
 

คณะกรรมการสรรหา 
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา 

1 นายมนู ลลีานวุัฒน์ ประธานกรรมการสรรหา
2 นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการสรรหา
3 นางสาวมารินทร์ ลลีานวุัฒน์ กรรมการสรรหา

                  ช่ือ – นำมสกุล    ต ำแหน่ง

 
อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหา 

1. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี

จ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

2. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท 

2. ตรวจสอบประวัติ และข้อมูลต่ำงๆ ของบุคคลที่ถูกเสนอให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมรู้  
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ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

3. พิจำรณำสรรหำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทครบก ำหนดตำมวำระ ให้เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

4. จัดท ำควำมเห็น หรือข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

6. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรสรรหำมีกำรประชุม 2 ครั้ง โดยก ำหนดตำรำงวันเวลำกำรประชุมไว้เป็นกำร
ล่วงหน้ำตลอดปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม และได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

   ต ำแหน่ง

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

                  ช่ือ – นำมสกุล

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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

2. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือ 

ส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท และสำมำรถท ำควำมเห็น หรือเสนอ 

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑด์ังกลำ่วต่อคณะกรรมกำรบรษิัทได้ เพื่อให้กำรจัดสรรคำ่ตอบแทนมีควำมเหมำะสม 

2.  พิจำรณำก ำหนดวงเงินค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกบริษัทอื่นในอุตสำหกรรม  

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

3. พิจำรณำจัดสรรค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรธรรมำภิบำล โดยพิจำรณำจำกอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และ 
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ผลกำรปฏิบัติงำน ภำยในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

4. พิจำรณำค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

กรรมกำรธรรมำภิบำล (ที่มิได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท) โดยพิจำรณำจำกอ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำร

ปฏิบัติงำน ส ำหรับกรรมกำรชุดนั้น ๆ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ

พิจำรณำอนุมัติ 

6. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรประชุมจ ำนวน 2 ครั้ง โดยก ำหนดตำรำงวันเวลำกำร
ประชุม ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดปี และได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   ต ำแหน่ง

1 นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 ดร.ม.ล. ศริาภริมย์ ธีรประเสริฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นายวรเดช ปงึศริิเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นางสาวบศุรินทร์ ตรีรัตนพิ์จารณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

                  ช่ือ – นำมสกุล

   
โดยแต่งตั้ง นำงสำวสุนีย์  คงสงฆ์ เป็น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. มีอ ำนำจเชิญพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสำรตำม 

ที่เห็นว่ำ เกี่ยวข้องจ ำเป็น 

2. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี

จ ำเป็น ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

3. มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำนประเมิน และติดตำมควำมเส่ียงทั่วทั้งองค์กร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วำงแผน และจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทให้เกิดควำมชัดเจน

ต่อเนื่อง เพื่อกำรจัดกำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีส ำคัญ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งส่ือสำรให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ 

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกระดับในองค์กร 
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3. ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์

รัปชัน โดยให้ควำมส ำคัญกับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ และรำยกำรผิดปกติทั้งหลำย 

4. ดูแลให้บริษัทฯ และหน่วยงำนของบริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

5. พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่ง รำยงำน

ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

7. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

8. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุมจ ำนวน 4 ครั้ง และประชุมติดตำม ทบทวนกำรประเมิน

ควำมเส่ียงของแต่ละหน่วยงำน รวม 8 ครั้ง โดยตำรำงวันเวลำกำรประชุมได้ก ำหนดไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดปี และได้
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

   ต ำแหน่ง

1 รศ.ดร.นพินธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการธรรมาภบิาล

2 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง กรรมการธรรมาภบิาล

3 นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน์ กรรมการธรรมาภบิาล

4 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการธรรมาภบิาล

5 ดร.ม.ล. ศิราภริมย์ ธีรประเสริฐ กรรมการธรรมาภบิาล

                  ช่ือ – นำมสกุล

 
 

โดยแต่งตั้ง นำงรัชนิต ลือพงศ์พำณิชย์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 
   อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

1. เชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 

2. แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรด้ำนธรรมำภิบำลท่ัวทั้งองค์กร 

3. ขอรับค ำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอกใน

กรณีจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

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

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

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  
และนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 

4. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ 

5. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล มีกำรประชุมจ ำนวน 4 ครั้ง โดยตำรำงวันเวลำกำรประชุมได้ก ำหนดไว้เป็น

กำรล่วงหน้ำตลอดปี ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น ดังที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 

คณะกรรมการบริหาร  
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

   ต ำแหน่ง

1 นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง ประธานกรรมการบริหาร

2 นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการบริหาร

3 นางสาวมารินทร์ ลีลานวุัฒน์ กรรมการบริหาร

4 นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ กรรมการบริหาร

5 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการบริหาร

6 ดร.ม.ล.ศิราภริมย์ ธีรประเสริฐ กรรมการบริหาร

7 นางสาวกชกร ปงึศิริเจริญ กรรมการบริหาร

8 นายชัยฤทธิ์ ศุภสิทธิจันทร์ กรรมการบริหาร

9 นางสาวบศุรินทร์ ตรีรัตนพิ์จารณ์ กรรมการบริหาร

10 นายชัยรัตน์ วัฒนโชติวัฒน์ กรรมการบริหาร

11 นางเตือนใจ ปงึศิริเจริญ กรรมการบริหาร

12 นายชยารพ มหามนตรี กรรมการบริหาร

                  ช่ือ – นำมสกุล

 
 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร แก่

พนักงำนระดับต่ำงๆ 

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท ำงำนอื่นใดเพื่อด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนของบริษัท  
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3. ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ในกรณี

จ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท  

4. ออกระเบียบ ประกำศว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรบริหำร และ/หรือ  

พนักงำนผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรเป็นผู้ลงนำมอนุมัติเบิกจ่ำยสินทรัพย์ของบริษัท ได้ 

5. อนุมัติกำรได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวน 60 ล้ำนบำท 

6. อนุมัติกำรให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีกำร

ประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ ำนวน 80 ล้ำนบำท 

7. อนุมัติกำรเข้ำค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้น หรือ 

บริษัทท่ีมีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรค้ำต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ ำนวน 40 ล้ำนบำท 

8. อนุมัติกำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน และ/หรือ ตรำสำรหนี้ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวน 20  

ล้ำนบำท 

9. อนุมัติกำรจัดหำและลงทุนในสินทรัพย์ถำวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวน 20 ล้ำนบำท 

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

สูญหำย ถูกท ำลำย เสื่อมสภำพหรือล้ำสมัยไม่สำมำรถใช้งำนได้ มีมูลค่ำทำงบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้ำนบำทต่อปี 

11. อนุมัติกำรปรับสภำพรำคำ กำรท ำลำย ซึ่งวัตถดุิบ และ/หรือ สินค้ำคงเหลือที่เสื่อมสภำพหรือล้ำสมัย ซึ่งจะ

ท ำให้มมีูลค่ำทำงบัญชีลดลงได้ตำมมูลคำ่ที่เกิดขึ้นจรงิ 

12.  อนุมัติกำรประนีประนอม กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร กำรร้องทุกข์ กำรฟ้องร้องคดี และ/หรือ 

กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริษัทฯ ส ำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทำงกำรค้ำของบริษัท ที่มีทุน

ทรัพย์ไม่เกินจ ำนวน 2 ล้ำนบำทต่อครั้ง และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทำงกำรค้ำที่มทีุนทรัพย์ไม่เกนิจ ำนวน 20 ล้ำนบำทต่อครั้ง 

13.  อนุมัติส่งพนักงำนไปดูงำนหรือไปศึกษำงำนยังต่ำงประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้ำนบำทต่อครั้ง 

14.  อนุมัติกำรเข้ำท ำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ ำนวน 20 ล้ำนบำท 

15.  มอบอ ำนำจให้แก่พนักงำนระดับบริหำรของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท ำกำรแทนได้ 

16.  มีอ ำนำจเชิญผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง ให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือส่ง

เอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ ำเป็น 

17.  ออกระเบียบปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่เห็นสมควร 

18.  บรรดำอ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรได้มำหรือ

จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. เสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. รับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท  
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3. รับผิดชอบในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีกำรคิดค้นนวัตกรรมอย่ำง

ต่อเนื่อง 

4.  รับผิดชอบให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

5. ดูแลให้มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีท ำกำรตรวจสอบ และ/หรือ สอบทำนก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ตำมล ำดับ 

6. พิจำรณำเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป 

7. กรรมกำรบริหำรอำจแบ่งงำนกันรับผิดชอบได้โดยต้องรำยงำนควำมเป็นไปของกิจกำรท่ีตนดูแลต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรให้ทรำบ 

8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

9. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชมุจ ำนวน 12 ครั้ง โดยก ำหนดตำรำงวันเวลำกำรประชมุไว้เป็นกำร
ล่วงหน้ำตลอดป ี

 

3. ประธานกรรมการบริษัท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
2. เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนกรรมกำรบริษัท 

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด 
3. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นด ำเนินกำรแทน 
4. เป็นประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท ว่ำด้วยกำรประชุม 

ด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดับระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียน
ล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

5. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

4. กรรมการผู้จัดการ 
นำยสุพจน์ ภควรวุฒิ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร โดยมีอ ำนำจ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตร ดังนี้ 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
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2. มีอ ำนำจในกำรส่ังกำร ด ำเนินกำรใดๆ ที่จ ำเป็นและสมควร เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อ1 ส ำเร็จลุล่วงไป 
และหำกเป็นเรื่องส ำคัญให้รำยงำน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำร รับทรำบ 

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

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

วัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
6. ปฏิบัติกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
7. กำรใช้อ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท ำได้ หำกกรรมกำรผู้จัดกำรอำจมีส่วนได้เสีย หรือ

อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำร ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร

เรื่องต่ำงๆ ภำยในบริษัท ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

2. คณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร 

3. คณะกรรมกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

4. คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน  

5. คณะกรรมกำรมำตรฐำนแรงงำนไทยและป้องกันยำเสพติด 

6. คณะด ำเนินงำนโครงกำรประกวดนวัตกรรม 

7. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดลูกค้ำ 

8. คณะกรรมกำรผลประโยชน์ทำงกำรเงินและกำรลงทุน 

9. คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำ 

10. คณะท ำงำนต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

11. คณะกรรมกำรควำมรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม 

12. คณะท ำงำนระบบจัดกำรคุณภำพ ISO9001:2015 

13. คณะท ำงำนระบบจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 

14. คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม 

15. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 

9.3  การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับเลือกตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ไม่ใช่ลักษณะกำร

ร่วมทุน จึงไม่ต้องจัดสรรกรรมกำรตำมผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม 
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1. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ดังนี ้

1. คุณสมบัติของกรรมกำร ต้องมีควำมหลำกหลำย (Board Diversity) ทั้งทำงด้ำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ทักษะ

วิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ อำยุ เชื้อชำติ เป็นต้น 

2. มีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส 

3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท 

4. กรณีเสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง จะพิจำรณำเพิ่มเติมในเรื่องผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ

กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยในช่วงที่ผ่ำนมำ 

5. กรณีสรรหำกรรมกำรอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
 

กระบวนการในการพิจารณาสรรหากรรมการ 
1.  คณะกรรมกำรสรรหำมีหน้ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท โดยน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเลือกตั้ง
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

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

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

นอกจำกนี้ในกำรสรรหำคัดเลือกกรรมกำรรำยใหม่ คณะกรรมกำรสรรหำได้พิจำรณำเพิ่มเติมในเรื่องควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรและมีควำมจ ำเป็นต่อองค์ประกอบของ
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรท่ียังขำดอยู่ 

3.   คณะกรรมกำรสรรหำได้พจิำรณำบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเพิม่เติมจำกกำรเสนอชื่อ
กรรมกำรโดยผู้ถือหุ้นรำยย่อย และกรรมกำรอำชีพในท ำเนยีบสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ส ำหรับกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำจะพิจำรณำจำก

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

นอกเหนือจำกเกณฑ์พื้นฐำนดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด ดังนี้ 

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มี  
อ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมกำรอิสระ ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

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

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

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

ทัง้นี้หำกคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ได้มีประกำศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ
ของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ได้มีกำรประกำศเปล่ียนแปลงไปทุกประกำร 

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

 

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ 

การเสนอรายชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นรายย่อย 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท 

เป็นกำรล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก 

เว็บไซต์ของบริษัท ภำยใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์  ข่ำวนักลงทุนสัมพันธ์” 

วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ 

ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน

กรรมกำรท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด 
 

3. วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด 
การสรรหาผู้บริหาร 

  บริษัทฯ สรรหำบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหำร จำกกำรคัดเลือกผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้ำมำร่วมงำน และได้พัฒนำสร้ำงควำมพร้อมให้ทุกคนมีโอกำสที่จะมำเป็นผู้บริหำรในอนำคตได้ โดยผ่ำนขั้นตอนกำร
ประเมินศักยภำพของพนักงำน  ซึ่งพนักงำนท่ีได้รับกำรประเมินวำ่มศีักยภำพในกำรท ำงำนดี   จะได้รับมอบหมำยงำนท่ีท้ำ
ทำยและมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบสูงขึ้น  ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีท่ี
มีต ำแหน่งว่ำงลง 
 

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
ส ำหรับกำรสรรหำคัดเลือกผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกจำกผู้บริหำร

ปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมีคุณสมบัตทิี่เหมำะสม เข้ำใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่ำงดี และสำมำรถ

บริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม

กฎหมำยแล้ว จึงน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 
 

9.4  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันและดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท โดยก ำหนดไวใ้นจริยธรรมใน

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

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

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ไม่มีกำรกระท ำผิดในเรื่องกำรใช้ข้อมูล
ภำยในแต่อย่ำงใด 

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรรับทรำบว่ำมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์บริษัทของตน
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และใน
กรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นบริษัทฯ ให้รำยงำนภำยใน 3 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันที่มีกำรเปล่ียนแปลงต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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นอกจำกนี้บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มี
หน้ำที่แจ้งกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อประธำนกรรมกำรบริษัท ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันท ำกำรก่อนกำรซื้อขำย 
และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อคณะกรรมกำรบริษัทใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีวำระกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำรรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทุก
ไตรมำส 

ในปี 2563 กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรไม่ได้มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทแต่อย่ำงไร 
3. เพื่อดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 

ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด 

ในปี 2563 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

9.5  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีให้แก่

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีรำยละเอียด ดังนี้  
 หน่วย : บำท 

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 2563 2562

บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากัด (มหาชน) 1,100,000         996,500            

บริษัทย่อย (จ านวน 2 แหง่) 175,000            384,000            

รวม 1,275,000         1,380,500         

 
ค่าบริการอื่น 

บริษัทฯ จ่ำยค่ำบริกำรอื่น เป็นค่ำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 หน่วย : บำท 

ค่ำบริกำรอ่ืน 2563 2562

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

บริษัทย่อย -                      -                      

รวม 60,000              60,000              
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9.6  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
กรรมกำรบริษัทที่ได้รับมอบหมำยจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่บริษัทฯ เสนอชื่อและใช้สิทธิ

ออกเสียงแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย ซึ่งจ ำนวนบุคคลที่บริษัทฯ ใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเป็นไป

ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อ

ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยที่ตนไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบำยส ำคัญที่มีผลต่อกำรด ำเนิน

ธุรกิจ บริษัทฯ ก ำหนดให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตัง้ดงักล่ำว ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะไปลงมติออก

เสียงลงคะแนน 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้บริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ โดยมีส ำนักงำนตรวจสอบ

ภำยในของบริษัท เป็นผู้ติดตำมดูแลระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวของบริษัทย่อยเป็นประจ ำทุกปี 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจำกบริษัท ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีกำรปฏิบัติและเปิดเผย

ข้อมูลที่ส ำคัญ ตำมหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง

กัน กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น หรือกำรท ำรำยกำรส ำคัญอื่นๆ 

รวมถึงต้องก ำกับดูแลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบ และ

รวบรวมมำจัดท ำงบกำรเงินรวมได้ทันก ำหนด  

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อย นอกจำกนี้บริษัทฯ ไม่มี

ข้อตกลงระหว่ำง บริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในกำรแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจำกผลตอบแทนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นปกติใน

บริษัทย่อย  

ปี 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง รำยชื่อกรรมกำรของแต่ละบริษัท มีดังนี้  
1. บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากัด  

   ต ำแหน่ง

1 นายสพุจน์ ภควรวุฒิ ประธานกรรมการ
2 นายวรเดช ปงึศริิเจริญ กรรมการ
3 นายชยารพ มหามนตรี กรรมการ
3

                  ช่ือ – นำมสกุล

 
 

2. บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จ ากัด 

   ต ำแหน่ง

1 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2 นางสาวมารินทร์ ลลีานวุัฒน์ กรรมการ
3 นายชัยรัตน์ วัฒนโชตวิัฒน์ กรรมการ
4 นายสชุาติ ลายลกัษณ์ศริิ กรรมการ

                  ช่ือ – นำมสกุล
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9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซึ่งถือเป็นรำกฐำนส ำคัญใน

กำรพัฒนำและสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อน ำไปสู่กำร
ประกอบธุรกิจที่สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดี โดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดในระยะยำว ประกอบธุรกิจอย่ำงมี
จริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรือลด
ผลกระทบด้ำนลบต่อส่ิงแวดล้อม และสำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปล่ียนแปลง 

บริษัทฯ ได้ประกำศใช้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรทบทวนเป็น
ประจ ำทุกปี เพื่อให้มีควำมทันสมัยอยูเ่สมอ และได้มีมติอนุมัติหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2557 ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมิน
กำรปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติในหลักกำรก ำกับที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code) และ
ได้มีมติอนุมัติหลักกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ
วันท่ี 18 ธันวำคม 2561 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

• นโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี 
• หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 8 หลักปฏิบัติ 

หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้น ำองค์กรท่ีสร้ำง
คุณค่ำให้แกก่ิจกำรอยำ่งยัง่ยืน 

หลักปฏิบัติ 2  ก ำหนดวตัถุประสงค์และเปำ้หมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยัง่ยืน 
 
หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัททีม่ีประสิทธิผล 
หลักปฏิบัติ 4  สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 
หลักปฏิบัติ 5  กำรส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกจิอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม 
หลักปฏิบัติ 7  รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล 
หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น 

• จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
• จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน 

 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้มีกำรน ำหลักกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 8 หลักปฏิบัติ มำปรับใชใ้ห้
เหมำะสมกับธุรกจิซึ่งครอบคลุมเนื้อหำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 5 หมวด ดงันี้ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจ้ำของของผู้ถือหุ้น จึงก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ครอบคลุมถึงกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น โดยท ำหน้ำที่ดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่ำเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือ 
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ต่ำงประเทศ ท้ังที่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้ 

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในก ำไรในรูปของเงินปันผลตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุ้น สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำรที่เพียงพอ ทันเวลำ และสม่ ำเสมอ สิทธิในกำรเสนอวำระและ
บุคคลเพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรเลือกตั้ง
กรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคลและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร สิทธิในกำรถอดถอนกรรมกำร สิทธิในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

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

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปีภำยใน 4 
เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมำยที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับกำรอนุมัติ 
จำกผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุม ท่ีไม่เป็น
อุปสรรคในกำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เข้ำร่วม
ประชุม โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีกำรเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  
 

ในกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจ ำปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตำมล ำดับเวลำดังนี้ 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1. แจ้งมติก ำหนดกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมถึง 47 วัน คือ ในวันที่ 17 มิถุนำยน 2563 เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นสำมำรถจัดเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้ 
2. เผยแพร่เอกสำรเชิญประชุมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้ง

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลำ
ศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำมำกยิ่งขึ้น 

3. จัดส่งเอกสำรเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21 วัน คือ ในวันที่ 13 กรกฎำคม 2563 ซึ่งเกินกว่ำ
มำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ 

4. ประกำศค ำบอกกล่ำวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและเป็นเวลำก่อนวันประชุม 14 วัน 
คือ ในวันท่ี 17 20 และ 21 กรกฎำคม 2563 

5. ได้ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำ 7 วันท ำกำรก่อนวันประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำน
เว็บไซต์บริษัท และเอกสำรเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

6. เอกสำรท่ีจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรำยละเอียดวำระกำรประชุมที่
มีข้อเท็จจริงและเหตุผล  รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในทุกวำระ  พร้อมกับเอกสำรประกอบกำรประชุม  
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(ในรูปแบบ Q R code) เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจลงคะแนนในวำระต่ำงๆ รำยงำนประจ ำปี ประวัติของบุคคล
ที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ นิยำมกรรมกำร
อิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุมและ
ระเบียบปฏิบัติในกำรประชุม ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม แผนที่สถำนท่ีจัดกำรประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก . 
หรือ แบบ ค.แบบใดแบบหน่ึงก็ได้ ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และขั้นตอน
กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 

 
 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
1. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรจัดประชุมที่สะดวกและเหมำะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำร่วมประชุม 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคำรที่ 4 สิงหำคม 2563 เวลำ 11.00 นำฬิกำ ณ 
โรงแรม อวำนี พลัส ริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้ำถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถเดินทำงเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงสะดวก  

2. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 2 ชั่วโมง และสำมำรถ
ลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลำ 9.00 นำฬิกำ และได้จัด
ให้มีบุคลากรอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริกำรแก่ผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมกำรอิสระมำประชุมแทน อีกทั้งมีกำรแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียง ส ำหรับ 
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ผู้ถือหุ้นทุกรำยเพื่อใช้ในกำรลงคะแนน 
3. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้ำที่ที่จะต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง

หำกไม่ติดภำรกิจส ำคัญหรือเจ็บป่วย  
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2563 กรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 8 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่มี 8 ท่ำน 

ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล ประธำนกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วมประชุม นอกจำกนี้ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรสูงสุด
ด้ำนบัญชีและกำรเงิน กรรมกำรบริหำรและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

4. ก่อนเริ่มกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งจ ำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม รวมถึงอธิบำยวิธีกำร
ลงคะแนน และวิธีกำรนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวำระตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ในกรณีผู้
ถือหุ้นรำยใดเข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกที่ได้เริ่มกำรประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระ
ที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีกำรพิจำรณำและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระน้ันๆ  

5. เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทน
จำกส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง 
และน ำระบบ Barcode มำใช้ในกำรสรุปผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ พร้อมทั้งแสดงผลกำรลงมติดังกล่ำวบน
หน้ำจอในห้องประชุมทันทีท่ีส้ินสุดวำระ 

6. ในกำรประชุม ประธำนที่ประชุมด ำเนินกำรประชุมเรียงตำมล ำดับวำระที่ก ำหนดในหนังสือบอกกล่ำวนัด
ประชุม โดยไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส ำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งได้
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่ำงเต็มที่ในทุกวำระ 
ระหว่ำงกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเพิ่มวำระกำรประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม  

 

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ ได้แก่ 
(1) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้รำยละเอียดเกีย่วกับกำรจัดสรรก ำไร อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำย ในอัตรำ

หุ้นละ 0.55 บำท ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และมีกำรเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงปี
ปัจจุบันกับปีท่ีผ่ำนมำ พร้อมทั้งระบุวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  

(2) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยคน โดยมี
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมกำร พร้อมทั้งระบุกำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่น และระบุไว้อย่ำง
ชัดเจนหำกเป็นบริษัทที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท กำรถือหุ้นใน
บริษัทฯ จ ำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (กรณีเสนอชื่อกรรมกำรเดิมกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่) 
ประเภทกรรมกำรท่ีจะเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำ 

(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไป
ตำมนโยบำยและเงื่อนไขของค่ำตอบแทนกรรมกำร ที่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกล่ันกรองโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เสนอวงเงินค่ำตอบแทนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจ ำทุกปี และเปิดเผย
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ในแบบ 56 - 1 และในรำยงำนประจ ำปี  
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(4) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  : บริษัทฯ ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ
ผู้สอบบัญชี ส ำนักงำนสอบบัญชี ควำมเป็นอิสระ ควำมสัมพันธ์กับบริษัท จ ำนวนปีที่ท ำหน้ำที่ เหตุผลในกำรเปล่ียนผู้สอบ
บัญชี (ถ้ำมี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่ำงปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่ำนมำ โดยได้ผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่ำบริกำรอื่นที่มีกำรรับบริกำรจำกส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้ง
ของบริษัทและบรษิัทย่อย 

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 
 

รำย หุ้น % รำย หุ้น % รำย หุ้น %

1 67 67 107,937,871 100       -   - -       -   - -
3 67 67 107,937,871 100       -   - -       -   - -
4 67 67 107,937,871 100       -   - -       -   - -

5.1 67 67 107,937,871 100       -   - -       -   - -
5.2 67 66 107,936,871 99.9991        1 1000 0.0009       -   - -
5.3 67 67 107,937,871 100       -   - -       -   - -
5.4 67 67 107,937,871 100       -   - -       -   - -
6 67 67 107,937,871 100       -   - -       -   - -
7 67 67 107,937,871 100  - - -  - - -
8 67 67 107,937,871 100  - - - - - -

วำระ

     จ ำนวน     

 ผูเ้ข้ำประชุม

(รำย)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

  
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นทั้ง

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ รวมทั้งแจ้งรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรำกำรจ่ำยที่เท่ำเทียมกัน ตำมสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นทุกรำยผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันท ำกำรถัดไป  

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

3. จัดให้มีกำรบันทึกวิดีทัศน์กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภำยนอกที่สนใจ
บนเว็บไซต์ของบริษัท  

ผลจำกกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ท่ีบริษัทฯได้ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ ถูกต้องตำมกฎหมำย 
และข้อบังคับของบริษัท อ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุม ท ำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 4 TIA (คะแนน 90-99) จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
(1) บริษัทฯเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ และเสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีควำม

เหมำะสม เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 โดยเสนอเรื่อง
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวำคม 2562 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  www.thanulux.com 
พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและไม่มี
กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 

(2) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับหนึ่งเสียง ไม่มีหุ้นใดที่มี
สิทธิพิเศษเหนือกว่ำ และไม่มีกำรจ ำกัดสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรำยใดรำยหนึ่ง 

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสำรเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภำษำอังกฤษ เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสำรเชิญประชุมดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเวลำเดียวกันกับฉบับ
ภำษำไทย 

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

จ ำนวนและลักษณะกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 วันท่ี 4 สิงหำคม 2563 

รำย จ ำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ

673 120,000,000 100.00

67 107,937,871 89.95

23 18,417,935 15.35

44 89,519,936 74.60

มอบฉันทะใหก้รรมการตรวจสอบ 13 22,662,660 18.89

มอบฉันทะใหบ้คุคลทั่วไป 31 66,857,276 55.71

ผู้ถอืหุ้นตำมทะเบียนรวม

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

มาด้วยตนเอง

มอบฉันทะ

 

(5) ในกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระได้กระท ำโดยเปิดเผย โดยมีกำรเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวำระ 
และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวำระเลือกตั้งกรรมกำร ซึ่งจะเก็บบัตร
ลงคะแนนที่ลงนำมรับรองจำกผู้ถือหุ้นทุกรำยที่เข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในกำรนับคะแนนเสียงแต่
ละวำระและแสดงผลบนหน้ำจอในห้องประชุมทันททีี่ส้ินสุดวำระ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(6) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำรประชุมครั้งที่ 46 ประจ ำปี 2563 ปรำกฏ
ว่ำ ไม่มีผู้ใดซักถำม  

2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน โดยก ำหนดไว้ในคู่มือ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน  ให้กรรมกำรบริษัท  
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ผู้บริหำร และพนักงำนไม่น ำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ไปแสวงหำประโยชน์เพื่อตนเอง
และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ำยคู่มือดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติตนในกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในกำรท ำงำน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รำยละเอียด
ปรำกฏในหัวข้อกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน นอกจำกนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัท ได้มีกำร
ก ำหนดในเรื่องดังกล่ำว พร้อมทั้งก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2563 ไม่ปรำกฏกรณีกำรฝ่ำฝืนมำตรกำร
ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

2.3 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรดูแลกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ และกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร และผู้บริหำร ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ซึ่ง
อยู่ในหน่วยงำนท่ีรับทรำบข้อมูลภำยใน ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่
สำธำรณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรออกจดหมำยเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบทุกไตรมำส พร้อมแจ้งบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว ในปี 2563 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่ปรำกฏ
ว่ำมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในช่วงเวลำที่ห้ำมมีกำรซื้อขำย  

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีมำตรกำรดูแลกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร โดยก ำหนดให้ต้องรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษัท ในปี 2563 กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 

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

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรอนุมัติหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปใน
กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ กับ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง เป็นประจ ำทุกปี ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทหลังจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และให้สรุปรำยกำรดังกล่ำวเพื่อรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำร
บริษัททรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

2.5 การดูแลเร่ืองการซื้อขายสินทรัพย์ บริษัทฯ ดูแลกำรซื้อขำยสินทรัพย์ให้เป็นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำว กรรมกำรผู้มีส่วน
ได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
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หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักและเคำรพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือ

ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนค ำนึงถึง

ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปชัน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

รวมถึงกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน  

บริษัทฯ ได้จัดท ำ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ส ำหรับกำรด ำเนินงำนภำยในบริษัท เพื่อให้มั่นใจ

ได้ว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับกำรคุ้มครองและกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน 

3.1 ผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ เคำรพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ตำมที่

ก ำหนดไว้โดยกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ เป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจให้เจริญก้ำวหน้ำ รวมถึงให้

ผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท นอกจำกนี้บริษัทฯ มีกลไกท ำให้ผู้ถือหุ้นมีควำมเชื่อมั่นว่ำ

จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน มีมำตรกำรป้องกันกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และป้องกันกำร

น ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือน

ก่อนเผยแพร่งบกำรเงินแก่สำธำรณชน ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติไว้ในจรรยำบรรณพนักงำน 

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นทุกรำยเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวำระ มีสิทธิที่
จะได้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญ เช่น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เป็นประจ ำทุกไตรมำส กำรเปิดเผยเรื่องกำรลงทุน 
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) 

3.2 พนักงาน  
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุด และเป็นหัวใจส ำคัญที่จะน ำพำองค์กรไปสู่

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

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อชีวิต สุขภำพ 
และทรัพย์สินของพนักงำน โดยจัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภัย
ภำยในอำคำร มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยและรถดับเพลิง อบรมและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ 
กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตำมระบบ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม และยังจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่พนักงำน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงำนมี
คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น 
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 ร่วมกับเครือสหพัฒน์ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน 
 จัดให้มีห้องพยำบำล โดยมีแพทย์ประจ ำสัปดำห์ละ 2 วัน และพยำบำลประจ ำทุกวัน 
 กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
 ชุดฟอร์มพนักงำน 
 สวัสดิกำรซื้อสินค้ำรำคำพิเศษ เพื่อช่วยเรื่องกำรครองชีพของพนักงำน 
 ร่วมกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ในโครงกำรเงินกู้อัตรำดอกเบี้ยต่ ำเพื่อท่ีอยู่อำศัย 
 หอพักส ำหรับพนักงำนท่ีไปปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด 
 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพเพื่อกำรออมเงินในอนำคต 
 เงินชดเชยเมื่อเกษียณอำยุกำรท ำงำน 
 เงินช่วยเหลือกรณีบิดำ มำรดำ คู่สมรส พนักงำน เสียชีวิต 
 เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชำติอื่น เช่น อุทกภัย วำตภัย 
 เงินรำงวัลส ำหรับพนักงำนท่ีท ำงำนครบ 10 , 20 , 30, 40 ปี 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
ด้ำนสวัสดิกำร และเป็นส่ือกลำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนได้อย่ำงทั่วถึง  และเป็น
ช่องทำงในกำรส่ือสำร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่ำงๆ ในกำรท ำงำนผ่ำนคณะกรรมกำรสวัสดิกำรอีกด้วย 

3.3 ลูกค้า 
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้ำ ค ำร้องเรียนของลูกค้ำได้รับ

กำรเอำใจใส่และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว พัฒนำสินค้ำและบริกำร
ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหำร
คุณภำพ ISO9001 ด้ำนกำรออกแบบและผลิตเส้ือผ้ำและเครื่องหนัง รวมถึงรักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ จำกกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำในปี 2563 เรื่องคุณภำพ กำรบริกำร และกำรส่งมอบสินค้ำ บริษัทฯ ได้รับคะแนนควำมพึง
พอใจมำกกว่ำ 85% 

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

3.4 คู่แข่ง  
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดยสุจริต ภำยใต้กรอบของกฎหมำยอย่ำง

เคร่งครัด จึงได้ก ำหนดนโยบำยให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยในกรอบกติกำของกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม ซึ่งตลอด
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพำทใดๆ กับคู่แข่ง 

3.5 คู่ค้า  
บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม เสมอภำค และรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของ

กำรได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมทั้งสองฝ่ำย ดังนี้ 
(1) มีระบบกำรคัดเลือกคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำนของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำ คู่ค้ำดังกล่ำวมีกำรด ำเนินธุรกิจตำม

กฎหมำย  ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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(2) รักษำควำมลับ ข้อมูลทำงกำรค้ำของคู่ค้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
(3) ปฏิบัติตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รีบเจรจำกับคู่ค้ำทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ

ตำข้อตกลงได้ 
(4) มีหลักเกณฑ์กำรประเมิน คัดเลือก  ตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคู่ค้ำ ตำมมำตรฐำนสำกล 

ISO 9001 
(5) สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี แลกเปล่ียนควำมรู้ และร่วมมือพัฒนำผลิตภัณฑ์กับคู่ค้ำ เพื่อควำมเจริญเติบโต

ร่วมกัน  
(6) ไม่เรียก รับ ยินยอมที่จะรับ หรือเสนอให้ ทรัพย์สินหรืแผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทำง

กำรค้ำ 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จัดท ำระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อเป็นคู่มือให้กำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำมีประสิทธิภำพ 

เหมำะสม และเป็นธรรมตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
ในปี 2563 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำที่มีต่อคู่ค้ำ 

3.6 เจ้าหนี้  

บริษัทฯ ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีวินัย เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหน้ี โดยปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ี ดังนี ้

(1) ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม  

(2) มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อก ำหนดของสัญญำอย่ำงเคร่งครัด 

(3) มีกำรเปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ตรงเวลำ  

ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ จ่ำยเงินให้กับเจ้ำหน้ีกำรค้ำตรงตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงิน ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ำ 
โดยไม่มีกำรผิดนัดช ำระแต่อย่ำงใด 

3.7 ชุมชนและสังคม  

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสังคม มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบให้
เกิดขึ้นกับพนักงำนบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดไว้ในนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำชุมชน และกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของ
ชุมชน พร้อมทั้งสร้ำงทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมท ำงำนอำสำสมัครและกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรขยำยผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยกำรสำนเสวนำกับ
ชุมชนรอบบริษัท พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่ชุมชนร้องขอ และจำกกำรเปิดช่องทำงกำรร้องเรียนให้กับคนในชุมชน 
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงที่บริษทัอำจสร้ำงผลกระทบให้กับชุมชนนั้น บริษัทฯ ไม่ได้รับค ำร้องเรียนใดๆ จำกชุมชน ผลกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำว ท ำให้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
ต่อสังคม (CSR-DIW Continuous) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม โดยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืนแล้ว 
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3.8 สิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม โดยก ำหนดให้เป็นนโยบำยหนึ่งในพันธกิจ
ของบริษัท และได้ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจ
โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ควำมใส่ใจตั้งแต่กระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(2) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และสร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนทุกระดับ ก่อเกิดควำมร่วมมือและรับผิดชอบใน
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

(3) ส่งเสริมให้ควำมรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงำนทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 

(4) ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม ตั้งแตกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีมำตรกำรบ ำบัด 
ทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยึน 

(5) ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสะอำดเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

บริษัทฯ เห็นควำมส ำคัญกับกำรควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอำศัยควำม
ร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้ำงค่ำนิยมให้พนักงำนตระหนักว่ำ กำรพัฒนำสังคมให้เจริญก้ำวหน้ำได้ จ ำเป็นต้อง
พัฒนำให้สมดุลทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ คุณภำพชีวิต รวมทั้งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมด้วย 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน ส่งผลให้สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนลงจำกปีก่อน 
พร้อมทั้งมีกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนทุกระดับ เกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบใน
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงำนได้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ น ำเศษวัสดุมำใช้ในกำรท ำชิ้นงำน
ให้มีมูลค่ำ นอกจำกนี้ยังมีฝึกอบรมเรื่องกำรใช้พลังงำนในเครื่องจักรอย่ำงคุ้มค่ำแก่พนักงำนในสำยผลิต และกิจกรรมอื่นๆ 
อีกมำกมำย เช่น กำรติดป้ำยรณรงค์ให้ประหยัดน้ ำ-ไฟตำมที่ต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน 

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดให้มีกำร
เผยแพร่ควำมรู้ เรื่องส่ิงแวดล้อมแก่พนักงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต กระดำนประชำสัมพันธ์ และเสียงตำมสำย ตลอดจน
ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปี 2563 พนักงำนได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรด้ำนส่ิงแวดล้อมในหัวข้อที่ส ำคัญ เช่น หลักสูตร ISO14001 : 2015 
(มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม) และ หลักสูตร CSR-DIW Continuous (โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมให้มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน) เป็นต้น 
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3.9 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน  

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
อย่ำงสม่ ำเสมอ รำยละเอียดกิจกรรมปรำกฏในรำยละเอียดกิจกรรมปรำกฏในรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืน  

3.10 ภาครัฐ  
บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลอย่ำง

เคร่งครัด โดยให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้องตำมกำรร้องขอของภำครัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ำยภำษีถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลำ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำษีสรรพำกรและภำษีศุลกำกร 

3.11 ช่องทางการรายงานหรือร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย  
คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรให้มีช่องทำงและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถรำยงำนหรือ

ร้องเรียนในเรื่องที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรม โดยสำมำรถติดต่อ  

(1) นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขำนกุำรบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์  
 โทรศัพท์ : 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสำร 02-294-5101  
 E-mail : supachoke@thanulux.com  
(2) นำยวรเดช ปึงศิริเจริญ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส ำนักตรวจสอบภำยใน  
 โทรศัพท์ :  02-295-41071-9 ต่อ 168 โทรสำร 02-294-5101  
 E-mail : audit@thanulux.com  
ซึ่งจะเป็นผู้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผลกำรสอบสวนจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจง้เบำะแสและข้อร้องเรียนดังกลำ่วจะถูกรกัษำไว้เป็นควำมลับ  
ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ เลย 
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แสดงไว้ใน รายงาน

ด้านความย่ังยืน  
กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยข้ำงต้น บริษัทฯได้ก ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ได้แสดง

ไว้ใน รายงานด้านความย่ังยืน 
 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลำ ตำมกฎหมำย 

และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง ท้ังสำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลอื่นตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรำบเท่ำที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสำรสนเทศผ่ำ น
เว็บไซต์ของบริษัท  ช่องทำงกำรเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  และ
ช่องทำงอื่นๆ ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมกัน  

บริษัทฯ ได้จัดส่งสำรสนเทศทั้งหลำยดังกล่ำว ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยในเวลำที่ก ำหนด เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุน ตลอดจนสำธำรณชนทั่วไปได้รับทรำบ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทำง 
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กำรเผยแพร่ข้อมูล โดยน ำสำรสนเทศดังกล่ำวขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท  (www.thanulux.com)  ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

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

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

4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยหน่ึงในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงได้ก ำหนดไว้
ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้ค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ส ำหรับรำยละเอียดกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอยู่ในหัวข้อ “รำยงำนด้ำนควำมยั่งยืน” 

4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยถึงปัจจัยควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยระบุถึงลักษณะควำมเส่ียง สำเหตุ ผลกระทบ และแนวทำงในกำรป้องกันหรือลดควำมเส่ียงลง 

4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีกำรเปิดเผยรำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เพื่อประชุมสำมัญประจ ำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) 

4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมกำรบริษัท
ตระหนักถึงกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินให้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ซึ่งกำรเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำรำยงำนควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร 
เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชี ในปี 2563 งบกำรเงินของบริษัทได้รับกำร
รับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชี และน ำส่งงบกำรเงินต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลำ โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบกำรเงิน แต่อย่ำงใด 

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

4.7 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร มีกำรเปิดเผยกำรถือหุ้นและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
ครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่ำงปีของกรรมกำร และผู้บริหำร ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำนประจ ำปี ตำมรำยละเอียดใน
หัวข้อ “ผู้ถือหุ้น” ในส่วนรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ของกรรมกำรและผู้บริหำร ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2563 

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัท และ
ผู้บริหำร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย โดยรำยละเอียดดังกล่ำว
ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” เรื่องค่ำตอบแทนของกรรมกำร และ
ผู้บริหำร 
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4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร
บริษัท และผู้บริหำร ต้องรำยงำนให้บริษัทฯ รับทรำบทุกครั้งถึงกำรมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
โดยในปี 2563 กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ในกำรประชุม
คณะกรรมกำร กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในวำระส ำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลกำรมี
ส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรดังกล่ำวในจดหมำยแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

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

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

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

4.13  นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำย และมำตรกำร
คุ้มครองพนักงำนหรือผู้แจ้งเบำะแส ไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน ตำมรำยละเอียดในหัวข้อ 
“การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ใน ”รายงานด้านความย่ังยืน”  

4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมโปร่งใสและทั่วถึง โดย
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบอย่ำงรวดเร็วและเท่ำเทียมกัน โดยผ่ำนช่องทำง
และส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  www.thanulux.com นอกจำกนั้น 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูล และข่ำวสำรตำมที่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องกำร โดยสำมำรถติดต่อได้ที่ 

 

นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก ต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัทและนกัลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ 02-295-0911-19, 02-295-4171-80 ต่อ 250 โทรสำร 02-294-5101  
E-mail : supachoke@thanulux.com  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัท มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึง

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

 

http://www.thanulux.com/
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1. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ไม่จ ำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีกรรมกำรบ ริษัทที่ไม่ได้เป็น
กรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย 1 คน ท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ มีกรรมกำรอิสระตำมประกำศของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

2. คณะกรรมกำรบริษัท  ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  

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

อ ำนำจหน้ำที่ เพื่อแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและฝ่ำย
จัดกำรไว้อย่ำงชัดเจน 

5. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทอื่น 
ต้องรำยงำนให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ 

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

7. คณะกรรมกำรบริษัท จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณ 
เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

8. คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน 

9. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และ
พนักงำน อย่ำงต่อเนื่อง 

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

11. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีท่ี
มีเหตุจ ำเป็น 

12. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
13. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำง  

กันเองตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบถึงผลกำรประชุม 
14. คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัททุกท่ำนเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้จำก

กรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัท หรือผู้บริหำรอื่นที่ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที ่
จ ำเป็นคณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึกษำ หรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำย 

ของบริษัท  
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15. คณะกรรมกำรบริษัท มีมำตรกำรด ำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยควำมรอบคอบ มีเหตุมีผล 
และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

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

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

18. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มี
ควำมเกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

19. คณะกรรมกำรบริษัท จัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึ้นเป็นหน่วยงำนหนึ่งภำยในบริษัทฯ โดยมีสำยกำร
รำยงำนไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

20. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท 
21. คณะกรรมกำรบริษัท จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินเสนอไว้

ในรำยงำนประจ ำปี 
22. คณะกรรมกำรบริษัท ดูแล และด ำเนินกำรให้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำรแต่ละคณะ ตำม

อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
23. คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดนโยบำยในกำรสืบทอดต ำแหน่งของพนักงำนในหน้ำที่ต่ำงๆ เพื่อกำรก้ำวสู่

ต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
24. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรบริษัทที่เข้ำรับต ำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก 
25. คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียง 
26. คณะกรรมกำรบริษัท  ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรด้วยกำรจัดให้มี

คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล 
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร ปฏิบัติหน้ำที่

ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตำมข้อบังคับของบริษัท ก ำหนดให้บริษัทมีกรรมกำรไม่น้อย
กว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร ในปี 2563 กรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 10 คน มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งทำงด้ำนบัญชี กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด 
กฎหมำย และส่ิงทอ ประกอบด้วย  

กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 6 คน (ในจ ำนวนนี้ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 คน) 
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร  4 คน 
ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ซึ่งมำกกว่ำกฎหมำยก ำหนด 
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(2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมกำรอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดในนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน โดยกรรมกำรอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีกำรถือหุ้นในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง  

(3) กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ดูแลกระบวนกำร
สรรหำผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส (รำยละเอียดตำมหัวข้อ “กำรก ำกับดูแลกิจกำร” เรื่องกำรสรรหำ
แต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำร) 

(4) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทได้รับกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น มี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวำระแล้วอำจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
ต่อไปได้อีก 

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

(6) การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ก ำหนดหน้ำที่ระหว่ำงประธำน
กรรมกำรกับกรรมกำรผู้จัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน มีควำมอิสระจำกกัน
และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดควำมสมดุลในอ ำนำจกำรด ำเนินกำร และบริษัทฯ ได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรแต่ละคณะ และของฝ่ำยจัดกำรไว้อย่ำงชัดเจนในระเบียบปฏิบัติคณะกรรมกำรบริษัทที่สำมำรถตรวจสอบ
ได้ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำร 

(7) เลขานุการบริษัท บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่
และรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยและบริษัทก ำหนด (รำยละเอียดตำมหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” ข้อ 3. เลขำนุกำรบริษัท) 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ ช่วยดูแลรับผิดชอบงำน
ในแต่ละด้ำน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในกำรด ำเนินงำนของบริษัทว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส มีผู้กล่ันกลอง สอบทำน ให้
ค ำแนะน ำอย่ำงรอบคอบ โดยก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไว้อย่ำงชัดเจน 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหัวข้อ “กำรก ำกับดูแลกิจกำร” เรื่องคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย และหัวข้อ 
“โครงสร้ำงกำรจัดกำร” เรื่องคณะกรรมกำรบริษัท) 

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(1) ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์หลำกหลำยและมีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบ วิสัยทัศน์ 
ภำรกิจ กลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำนและเป้ำหมำยประจ ำปี ที่เสนอโดยฝ่ำย
บริหำร รวมถึงก ำกับดูแลให้กำรบริหำรงำนของฝ่ำยจัดกำรเป็นไปตำมนโยบำยและแผนธุรกิจที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิผล 

 
 



 

88 
 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมองค์กรของบริษัท และให้ควำมเห็นชอบกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทที่น ำเสนอโดยฝ่ำยจัดกำร และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2563 ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ระยะกลำง ระยะส้ัน และแผนงำนประจ ำปี 2564 รวมทั้ง
จัดให้มีกลไกในกำรก ำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่จะ
เพิ่มมูลค่ำและควำมมั่งคั่งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

(2) ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี ได้ก ำหนดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร และพนักงำน โดยมีกำรจัดท ำเป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ คณะกรรมกำรบริษัทมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติและทบทวนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นประจ ำทุกปี มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร พนักงำน และก ำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตำมคู่มือดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งมีกำรน ำจริ ยธรรมและ
จรรยำบรรณไปจัดท ำ เป็นกำร์ตูนแอนิเมชัน และมีกำรเปิดให้พนักงำนรับชมอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
ปฏิบัติงำน ส ำหรับพนักงำนใหม่ บริษัทฯ ได้บรรจุหัวข้อจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและจรรยำบรรณไว้ในกำรปฐมนิเทศ
พนักงำน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร และพนักงำน มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และได้ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมีหน้ำที่ใน
กำรติดตำมดูแลให้พนักงำนในควำมรับผิดชอบของตนมีกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณ
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อเสริมสร้ำงให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ส ำหรับผู้ที่ละเว้นกำรปฏิบัติตำมจะได้รับโทษทำงวินัยตำมควำมเหมำะสม และอำจถูกด ำเนินคดีตำม
กฎหมำยในกรณีที่เป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย (รำยละเอียดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนฉบับเต็มสำมำรถดูในเว็บไซต์ของบริษัท) 

(3) การจัดท านโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรดูแล
รำยกำรที่อำจจะเกิดควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่ำงรอบคอบ ระมัดระวัง ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต จึงได้
ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมใน 

 
กำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดนโยบำยดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com บริษัทฯ ได้เปิดเผย
รำยละเอียดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รำยกำรระหว่ำงกัน” 

(4) การก ากับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อ
ระบบควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรเงิน กำรปฏิบัติงำน และกำรก ำกับดูแล โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของระบบต่ำงๆ ดังกล่ำว รวมถึงระบบงำนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้ค ำแนะน ำเพื่อให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิผล มีควำมเป็นอิสระสำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรประชุมแลกเปล่ียน 
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ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในกำรตรวจสอบ และผลของกำรตรวจสอบกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และบริษัทย่อยใน 5 ด้ำน ได้แก่ องค์กรและ
สภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล 
และระบบกำรติดตำม ว่ำมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

(5) การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อ
เป้ำหมำยขององค์กร มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้ก ำหนดแผนงำน และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรควำมเส่ียงที่ชัดเจน โดย
พิจำรณำก ำหนดประเภทควำมเส่ียง สำเหตุของปัจจัยควำมเส่ียง รวมทั้งประเมินโอกำสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดท ำ
แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมุ่งลดหรือขจัดควำมเส่ียงต่ำงๆ ภำยใต้กำรก ำกับ ติดตำม ดูแลอย่ำงเป็นระบบและมีควำม
ต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยก ำหนดวงรอบให้คณะกรรมกำรนี้ท ำกำรทบทวน ติดตำม แนะน ำในประเด็นของหัวข้อปัจจัยควำมเส่ียง 
ตลอดจนแนวทำงแก้ไขและป้องกันเพื่อลดควำมเส่ียงเหล่ำนั้นอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรท ำระบบบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมงำนท้ังหมดของ
บริษัทฯ (รำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงแต่ละด้ำนของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยควำมเส่ียง”) 

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯมีกำรก ำหนดวันเวลำประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยก ำหนดให้มี
กำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง เว้นแต่กรณีมีวำระพิเศษอำจเรียกประชุมเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น ในกำรประชุม
แต่ละครั้ง เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำร่วมประชุมและถือเป็นหน้ำที่ท่ีต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ทุกครั้ง เพื่อรับทรำบและร่วมตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อนึ่ง ในไตรมำสแรกของทุกปี คณะกรรมกำรบริษัทได้
เชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด้วย เพื่อให้ข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนโดยตรง พร้อมทั้งเสนอแผนงำน กลยุทธ์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

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

รำยงำนกำรประชุมที่ที่ประชุมรับรองและประธำนกรรมกำรบริษัทได้ลงนำมแล้ว จะจัดเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ ณ 
ส ำนักงำนบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น อ้ำงอิงและตรวจสอบได้ 
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ในปี 2563 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 7 ครั้ง กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนได้แสดงไว้
ในแบบ 56-1และรำยงำนประจ ำปี 

5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญในบทบำท หน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ดังนั้น 
จึงจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด  

บริษัทฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรดังนี้  
รำยคณะ 
(1) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
(2) ควำมเป็นอิสระของกรรมกำร 
(3) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำรและผู้มีส่วนได้เสีย 
รำยบุคคล 
(1) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
(2) ควำมเป็นอิสระของกรรมกำร 
(3) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำรและผู้มีส่วนได้เสีย 

 

2562 2561

% ระดับความพึงพอใจ % %

กรรมการบริษทั

รายคณะ 81.16          มาก 85.86          82.24          

รายบคุคล 87.00          มาก 87.68          86.09          

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ 98.00          มากทีสุ่ด 98.33          89.67          

คณะกรรมการสรรหา 79.58          มาก 75.00          77.50          

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 84.44          มาก 78.67          81.78          

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 81.56          มาก 76.67          78.26          

คณะกรรมการธรรมาภบิาล 85.50          มาก 87.19          86.67          

คณะกรรมการบริหาร 73.42          มาก 78.13          79.79          

กำรประเมินผลงำนประจ ำปี
2563

 

การประเมินผลงานประจ าปีของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ประธำนกรรรมกำรบริหำรเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

เป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำไปใช้ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยมีหัวข้อในกำรประเมิน ดังนี ้
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(1) ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
(2) ควำมมีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เชิงธุรกิจ 
(3) ควำมเป็นผู้น ำ กำรสร้ำงทีมงำน และกำรสร้ำงผู้รับผิดชอบทดแทน 
(4) ควำมยืดหยุ่นและกำรปรับตัว 
(5) ควำมซื่อตรงและควำมภักดีต่อองค์กร 
เนื่องจำกผลกำรประเมินดังกล่ำวถือเป็นควำมลับเฉพำะบุคคล ดังนั้นไม่สำมำรถเปิดเผยได้ 
5.6 ค่าตอบแทน ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจ ำปี 2563 เมื่อวันอังคำรที่ 4 สิงหำคม 2563 ได้อนุมัติ

วงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทรวมไม่เกิน 10 ล้ำนบำทต่อปี โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมใน
อัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนค่ำตอบแทนประจ ำปีจ่ำยให้แก่กรรมกำรทุ กคน โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้พิจำรณำจัดสรร และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในปี 2563 บริษัทฯ ได้
เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี หัวข้อ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร”” 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรทุกคนมี
โอกำสพัฒนำควำมรู้ จึงมีกำรสนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร โดยเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) ในหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กลต. ก ำหนดให้
กรรมกำรของบริษัทฯ จดทะเบียนต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจำกหลักสูตรดังกล่ำวแล้ว 
คณะกรรมกำรบริษัทยังให้ควำมส ำคัญเข้ำร่วมรับกำรอบรมหลักสูตรอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บ ริษั ท ไทย  ( IOD) อำทิ  เช่ น  Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial 
Statements (UFS), Finance for Non - Finance Director (FND), The Role of Chairman (RCM), Monitoring the 
System of Internal Control and Risk Management (MIR) และ Chartered Director Class (CDC) หรือหลักสูตรอบรม
ที่จัดโดยองค์กรอื่น เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพควำมเป็นผู้น ำที่เป็นมืออำชีพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ในกำร
ขับเคล่ือนองค์กรสู่กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนกำรจัดสัมมนำหลักสูตรส้ันๆ อันเป็นประโยชน์แก่กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่ำงๆ ท่ี IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนำคต 

รำยละเอียดกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรของกรรมกำรแต่ละท่ำน ได้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี และ แบบ 56-1 
ในหัวข้อ ข้อมูลกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท 
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การเข้ารับการอบรมของกรรมการ ในปี 2563 

      รำยช่ือกรรมกำร     ช่ือหลักสูตรอบรม / สัมมนำ

คุณดุษฎี สุนทรธ ำรง l พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562

คุณสุพจน์  ภควรวุฒิ l ความเสี่ยงและการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง

l พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562

คุณยพุำพร เจียรกุล l ความเสี่ยงและการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง

l การบริหารจัดการทางด้านการเงินและความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์วิกฤติ

l พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562

คุณสุชำติ ลำยลักษณ์ศริิ l ความเสี่ยงและการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง

l พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562

ดร.มล.ศริำภิรมย ์ธีรประเสริฐ l ความเสี่ยงและการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง

l Profit Improvement

l สุขภาพฟิต ชีวิต ดี๊ดี

l Leader as a Communicator

l พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562

คุณชัยฤทธิ์ ศภุสิทธิจันทร์ l Deep Textile

l พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562
l เจ้าหนา้ที่ความปลอดภยัในการท างานระดับบริหาร

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จัดให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อรับทรำบนโยบำยธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลกำรด ำเนินงำน โครงสร้ำงองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ 

พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน” ให้กับกรรมกำรทุกท่ำน ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 

(1) สรุปเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และพระรำชบัญญัติบริษัท

มหำชน 

(2) กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 

(3) ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท 

(4) นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

5.8 แผนการสืบทอดงาน บริษัทฯมีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับ
องค์กำร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อผลักดันและให้โอกำสในกำรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
บริษัทฯ ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำพนักงำนที่มีศักยภำพ ด้วยกำรคัดเลือก วิเครำะห์ และประเมินศักยภำพ เพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำเฉพำะบุคคล เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้บริหำรที่จะผลักดันและขับเคล่ือนองค์กำรใน
อนำคต นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนในหลักสูตรระดับปริญญำตรีและปริญญำโท ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงำนได้รับควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนเป็นส ำคัญ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำ
ดูงำนท้ังภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
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นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสร้ำงผู้บริหำรเพื่อสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด 
โดยมีหลักกำรดังนี้ 

(1) ก ำหนดค ำอธิบำยต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด ควำมเกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุ
คุณสมบัติ ควำมรู้ และทักษะที่ต้องกำร 

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

และพนักงำนของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนระดับ “ดีเยี่ยม” 

5.9 ประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏบัติ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ในปีที่ผ่ำนมำ 
1. ประธำนกรรมกำรบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ เนื่องจำกเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ ควำม

เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส เปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำง
เป็นอิสระ ปฏบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเคร่งครัด 

2. บริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
เนื่องจำกกรรมกำรได้อุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้กับบริษัท อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรเข้ำประชุมอย่ำงสม่ ำเสมอ   

3. บริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ในกำร
ปฏิบัติกำรใดๆ จ ำเป็นต้องใช้เวลำกำรศึกษำงำนน้ัน เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง 

4. ประธำนกรรมกำรสรรหำ และประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ กำรประชุม
ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยประธำนฯ ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวำระที่ตนเองมี
ส่วนได้เสีย 



 

94 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2563 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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รางวัลและเกียรติบตัร ในปี 2563 
 

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2563 ทางแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน สาขากบินทร์บุรี 
และสาขาล าพูน จากกระทรวงแรงงาน  

 
 
2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR DIW continuous award 2020  ทั้ง 3 สาขา ส านักงานใหญ่ สาขากบินทร์บุรี และสาขา

ล าพูน 
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3. บริษัทฯ ได้รับรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 

 
 
4. บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน    5.   บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 ระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015   ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม - รายงานความยั่งยืน 
 

10.1  นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัทฯ มุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 3  

ปัจจัยหลัก ได้แก่  
1. กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำควำมสำมำรถอยำ่งยัง่ยืน  
2. กำรบริหำรงำนโดยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอยำ่งต่อเนื่อง  
3. กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกดิขึ้นทั้งทำงตรงและทำงออ้ม   
 

 
 
โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “SMART” เป็นตัวขับเคล่ือนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ภำยใต้หลักกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรับชันในบริบทควำมรับผิดชอบในกำร
สร้ำงองค์กรที่มีคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  กำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม
และทันต่อเหตุกำรณ์ กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และกำรพัฒนำชุมชน 
 
 
 
 
 



 

98 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 
 

การประเมินประเด็นที่ส าคัญด้านความย่ังยนื  
1. กำรระบุประเด็น (Identification) และขอบเขตกำรรำยงำน 

บริษัทฯ วิเครำะห์ ถงึโอกำส และควำมเส่ียงที่อำจเกดิขึ้น หรือมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร จงึน ำ
ประเด็นที่มีนัยส ำคัญมำบริหำรและจัดกำรด้ำนควำมยัง่ยืน และดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก มกีำรเก็บข้อมูล กำรประชมุ กำรสำนเสวนำ พบปะพูดคุย เพื่อให้ได้ขอ้มูลครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย 
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2. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ (Prioritization) 
บริษัทฯ น ำประเด็นที่มีนัยส ำคัญต่อองค์กรมำประเมินและวิเครำะห์ เพื่อก ำหนดจัดล ำดับควำมส ำคัญที่มี

ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร และผลกระทบที่ส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  

3. กำรทบทวนและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
บริษัท ฯ มีคณะท ำงำนท่ีเก็บรวมรวบข้อมลู รวมถึงกำรรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน ำมำปรับปรุง

เนื้อหำ และพัฒนำควำมยั่งยืนทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง  

 
การคัดเลือกประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน 
 ผลการประเมินประเด็นที่ส าคญัด้านความย่ังยนืที่ส าคัญ ในปี 2563 

 

 
 
 



 

100 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยจัดแยกส่วน เพื่อแสดงถึงควำม

มุ่งมั่นทีจ่ะด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนที่สร้ำงคุณค่ำให้กับสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
มีคุณธรรมและจริยธรรม  

แนวทางการรายงาน 

รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปี 2563 จัดท ำขึ้นโดยอ้ำงอิงตำมกรอบของ Global Reporting Initiatives 
(GRI) G4 ซึ่งเป็นแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยมีเนื้อหำครอบคลุม
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ในประเด็นที่มีสำระส ำคัญด้ำนกลยุทธ์และกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียงด้ำนควำมยั่งยืน 

ขอบเขตการรายงาน 

ขอบเขตของกำรรำยงำนฉบับนี้ได้แสดงผลกำรด ำเนินงำนครอบคลุมทุกกระบวนกำรด ำเนินงำนของบริษัท แต่
ไม่ได้รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

การสอบถามขอ้มูล 
หำกมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน ำเพิม่เติมกรุณำติดต่อ 
นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก (เลขำนุกำรบริษัท)  
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน)  
129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02 2950911-9 ต่อ 250 
Email: supachoke@thanulux.com 

 

เกี่ยวกับองค์กร 
บริษัทฯ ประกอบอุตสำหกรรมกำรผลิตสินค้ำแฟชั่นเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปและเครื่องหนัง ส ำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก 

ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำสำกลที่ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท เพื่อจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังเป็นผู้ผลิตสินค้ำยูนิฟอร์ม  ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอทำงกำรแพทย์ 
 

 

ส านกังานใหญ ่ 
 

: 
 

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี 
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

วันทีก่่อตัง้บรษิัท  : วันท่ี 23 มิถุนำยน 2518 
วันที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์  : วันท่ี 21 กรกฎำคม 2530 
ทุนจดทะเบยีน : 120,000,000 บำท 

ทุนจดทะเบยีนช าระแล้ว  : 120,000,000 บำท 
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ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

 
 

 

หลักการก ากับดุแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคัญใน

กำรพัฒนำและสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน น ำไปสู่กำรประกอบธุรกิจที่สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดี 
โดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อส่ิงแวดล้อม และสำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัย
กำรเปล่ียนแปลง 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ให้ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทบทวนและปรับปรุงแผนเชิงกลยุทธ์บริษัทให้สอดคล้องกับกำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง และได้จัดให้มีกำรส่ือสำร
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยผ่ำนในหลำยช่องทำง 
ดังนี ้

 พนักงำนใหม่ทุกคน จะได้รับกำรปฐมนิเทศในเรื่องนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน และนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรส่ือสำรผ่ำนระบบอินทรำเน็ตของบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com 
เกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณทำงธุรกิจ โดยบริษัทมีกำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยปี ซึ่งใน
ปี 2563 ไม่พบกำรฝ่ำฝืนใดๆ  
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 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร

ชุดย่อย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ผลกำรประเมินมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจมาก” 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติทบทวนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซึ่งประกอบด้วย นโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 8 หลักปฏิบัติ จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  และ
จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท 
รับทรำบและยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และก ำหนดให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสม อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

รำยละเอียดเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้ในหัวข้อกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

ตำมข้อบังคับของบริษัท จ ำนวนกรรมกำรมีไม่น้อยกว่ำ 5 คน กรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรท้ังหมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 10 คน เป็นกรรมกำรอิสระ 4 คน  

ประธำนกรรมกำร เป็นกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรหรือกรรมกำรผู้จัดกำร 

กรรมกำรท้ัง 10 คน สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ  

กรรมกำร 1 คนมี 1 เสียงในกำรลงคะแนน ยกเว้นส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง  

กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน ท ำหน้ำที่ 

 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และหลักเกณฑ์วิธีกำรตรวจสอบ 

 ตรวจสอบควำมเพียงพอ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ของระบบกำรควบคุมภำยใน 
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 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำงๆ 

คณะกรรมกำรท้ัง 10 คน มีควำมรู้และเชี่ยวชำญหลำกหลำยสำขำที่บูรณกำรกับกำรก ำกับดูแลกจิกำรของบริษัท 
โดยมี Skills Matrix ดังนี ้

 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
จำกปรัชญำกำรท ำงำนของท่ำน ดร.เทียม โชควัฒนำ ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ที่เน้นกำรท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 

ยุติธรรม ปลูกฝังเป็นค่ำนิยมของบริษัท ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงำนและผู้บริหำร ทุจริต ให้ หรือ รับสินบน เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ผลประโยชน์ของบริษัท ได้บันทึกไว้ในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำน 
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่ำนิยมดังกล่ำว ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้
ยื่นต่ออำยุรับรองกำรเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต เป็นรอบท่ี 2 และได้รับการรับรองเมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งมีอายุ 3 ปี และจะครบก าหนดต่ออาย ุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 
    

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

1. บริษัทฯ ไม่กระท ำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนกำรให้สินบน หำกมีกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรค
กำรเมือง รวมถึงกำรให้ของขวัญทำงธุรกิจ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้ 

2. ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึก และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้แก่กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนให้
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท ำเอกสำรเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

3. ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน กระท ำกำรใด หรือเป็นตัวกลำงในกำรเรียก รับทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์ใดจำก หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท ำกำรผิดกฎหมำย รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่
และ/หรอื น ำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
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4. จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริต กำรคอร์รัปชัน 

5. ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนกำรทบทวน
แนวทำงกำรปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมำย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

6. จัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรเพื่อให้ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถที่จะแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยให้ควำมมั่นใจว่ำผู้
แจ้งเบำะแสจะได้รับกำรคุ้มครอง 

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน มีกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัท ภำยใต้ “กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  กำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชัน” 

 

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

ค านิยาม และรูปแบบการคอร์รัปชัน 
“การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมำยถึง 

1. กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส ำหรับตนหรือผู้อื่น 
2. กำรให้สินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอ กำรให้ค ำมั่นสัญญำ กำรให้ กำรรับ หรือกำร

เรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลกระท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ผิดกฎหมำย ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีหรือท ำลำยควำมไว้วำงใจ  

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีต
ทำงกำรค้ำให้กระท ำได้ 

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

รูปแบบของการคอร์รัปชัน 

  1. การช่วยเหลือทางการเมือง 
1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบำยเป็นกลำง

ทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้กำรสนับสนุน หรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรค

กำรเมืองหนึ่ง 

1.2  ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะให้กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง เพื่อเป็นกำรส่งเสริมระบอบ

ประชำธิปไตย กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือต้องไม่กระท ำไปด้วย

ควำมคำดหวังที่จะได้รับกำรปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในกำรสนับสนุนจะต้องด ำเนินกำร ตำม 
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  ระเบียบว่ำด้วยกำรเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับกำรสนับสนุน วัตถุประสงค์ รำยละเอียดรำยกำร จ ำนวน

เงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ

อนุมัติตำมระดับอ ำนำจอนุมัติของบริษัท 

1.3 พนักงำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำย แต่จะต้อง

ไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อ

ประโยชน์ในทำงกำรเมือง กำรเข้ำร่วมจะต้องพึงระมัดระวังกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจท ำให้เกิดควำม

เข้ำใจว่ำบริษัทฯได้ให้กำรสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง 

2.   การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วน
หน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชำสัมพันธ์ และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทำงธุรกิจเป็น
กำรตอบแทน โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 บริษัทฯ ต้องมีควำมระมัดระวัง เพื่อให้มั ่นใจได้ว่ำกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลจะไม่ถูกน ำไปใช้เป็น
วิธีกำรหลีกเล่ียงในกำรให้สินบน และต้องด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมกฎหมำยที่ใชบ้ังคับ 

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

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

3.1 บริษัทฯ ต้องมีควำมระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนจะไม่ถูกน ำไปใช้เป็น
วิธีกำรหลีกเล่ียงในกำรให้สินบน และต้องด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

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

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

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

และเป็นไปอย่ำงเปิดเผย 
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสด หรือส่ิงเทียบเท่ำเงินสด เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรก ำนัล 
(4) เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกำลต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
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4.2 กำรรับของขวัญ ของที่ระลึก ตำมประเพณีปฏิบัติ พนักงำนสำมำรถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท หำกเกินกว่ำ 3,000 บำท ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  

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

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำร

คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยจัดกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

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

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

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้ำที่ก ำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนมีกำรปฏิบัติตำมหลักก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีและนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 

5. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้มีระบบ และให้กำรส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อส่ือสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ
และมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมำย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
กำรท ำงำน ระเบียบ ประกำศและมำตรกำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นกำรให้สินบนหรือก่อให้เกิดกำรกระท ำทุจริตต่อหน้ำที่ ไม่ว่ำทำงตรง 

หรือทำงอ้อม กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนต้องไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยคอร์รัป
ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
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2. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน องค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน หรือกำรประพฤติทุจริตต่อต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ 

3. บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระท าการ อันเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่ง 
หำกมีควำมประสงค์จะสนับสนุนทำงกำรเมืองเพื่อเป็นกำรส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย กำรสนับสนุนดังกล่ำวจะต้องไม่
ขัดต่อหลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือกระท ำไปด้วยควำมคำดหวังที่จะได้รับกำรปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ 

4. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติภำยในขอบเขตที่กระท ำได้ โดยไม่ผิด
กฎหมำย และจะปฏิบัติตำมประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจกำรค้ำ  

5. บริษัทฯ ก าหนดให้ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน รับทรำบและต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่ก ำหนด 

6. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน  พนักงำนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐำน หรือมีข้อสงสัย
ว่ำมีพนักงำนหรือบุคคลซึ่งกระท ำในนำมบริษัทฯ ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรให้สินบน หรือคอร์รัปชัน ทั้งทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมกำรทุจริตกระท ำผิดกฎหมำย กำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบำยของบริษัท กำรไม่ปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถแจ้งเบำะแส ข้อ
ร้องเรียนกำรกระท ำดังกล่ำว ดังนี้ 

6.1 ช่องทำงกำรร้องเรียน มีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวำจำ หรือท ำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน 

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

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

เพียงพอจะแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรให้สินบนหรือคอร์รัปชัน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นควำมลับ และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 

เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต   
หำกกำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค ำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ำเป็นกำรกระท ำโดยไม่

สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือบริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย กรณีเป็นพนักงำนของบริษัทจะได้รับกำรลงโทษ
ทำงวินัยตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอกที่
กำรกระท ำนั้น ท ำให้บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกับ
บุคคลนั้นๆ 
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6.2 เงื่อนไขและกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำผิด   
1. รำยละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิด ต้องเป็นควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือ

พอท่ีจะน ำสืบหำข้อเท็จจริงเพื่อด ำเนินกำรต่อไปได้ 
2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นควำมลับ ไม่มีกำรเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแส หำกไม่ได้รับ

กำรยินยอม 
3. ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดที่มีเจตนำโดยสุจริต จะได้รับกำรดูแลและให้ควำม

เป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำนหรือบุคคลภำยนอก 
4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับควำมซับซ้อนของเรื่อง ควำมเพียงพอของ

เอกสำรหลักฐำนท่ีได้รับจำกผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสำรหลักฐำน และค ำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน 
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ จะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำย
ของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มำของข้อมูลหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
1. ผู้แจ้งข้อมูล หมำยถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมำยถึง บุคคลตำม 6.1 ข้อ 1 

7. การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออำจมอบหมำยให้บุคคล

หรือหน่วยงำนท่ีไว้วำงใจเป็นผู้กระท ำกำรแทนได้ 
7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมำยสำมำรถเชิญพนักงำนมำให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่ง

เอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง 
7.3 ข้อร้องเรียนต่ำงๆ ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง เพื่อ

รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ คณะกรรมกำรบริษัท 
ส ำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นควำมจริง และต้องมีกำรลงโทษทำงวินัย หรือกฎหมำย ให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเสนอ

เรื่องพร้อมควำมเห็นต่อผู้บริหำรระดับสูง เพื่อพิจำรณำส่ังกำร  
ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีกำรบรรเทำควำมเสียหำยที่เหมำะสมและ

เป็นธรรมให้กับผู้เสียหำย  
8. มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้

ข้อมูลที่กระท ำโดยเจตนำสุจริต ด้วยกำรปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใดๆ ที่สำมำรถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล 
และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้น ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณ
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน 
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9. การคุ้มครองพนักงาน  บริษัทฯ จะให้กำรดูแล และคุ้มครองบุคคลที่ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชันและข้อปฏิบัตินี้ โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร  และ
พนักงำน 

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

11. การอบรมและการสื่อสาร 
11.1 บริษัทฯ จะให้ควำมรู้  และจัดอบรมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันอย่ำงสม่ ำเสมอ ผ่ำน

หลำกหลำยช่องทำง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ กำรอบรมสัมมนำ กำรปิดประกำศ เป็นต้น เพื่อให้
ตระหนักถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รูปแบบ และควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
คอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีกำรรำยงำน หรือแจ้งเบำะแสในกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่ำมีกำรคอร์รัปชัน 
และรู้ถึงบทลงโทษ หำกฝ่ำฝืนนโยบำย 

11.2 บริษัทฯ จะส่ือสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันให้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร 
พนักงำน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ และตัวแทนทำงธุรกิจ
ได้รับทรำบตำมช่องทำงที่เหมำะสม 

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

12.1 ก ำหนดควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำนและผู้ดูแลข้อมูล ทั้งระบบงำนและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
12.2 ประเมินควำมเส่ียงและสร้ำงระบบควบคุมควำมเส่ียงให้เหมำะสมต่อสภำวะแวดล้อมที่มีกำร

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

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

ของผู้ตรวจสอบในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ ยังมีกำรสอบทำน/ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทุกไตรมำส 
และทุกปี ตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนให้มีกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำธุรกิจได้ด ำเนินกำรในขอบเขตที่
ถูกต้อง เหมำะสมและปฏิบัติตำมนโยบำยของบริษัท กฎหมำย และข้อก ำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น  

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

 

การด าเนินการในปี 2563  
1. ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน ในด้ำนกำรเบิกจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในหมวดที่อำจเป็นช่องทำงให้เกิดกำรคอร์รัปชัน โดยมีค่ำใช้จ่ำยในปี 2563 ดังนี ้

  ประเภทรายการ        จ านวนเงิน 

1.1. กำรใหค้วำมชว่ยเหลือทำงกำรเมอืง               - ไม่มี - 

1.2. กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล     869,969.76 บำท 

1.3. กำรเป็นผู้ใหก้ำรสนับสนุน                - ไม่มี - 

1.4. ค่ำของขวัญ ของที่ระลึก และค่ำรบัรอง    92,384.24 บำท 

จำกกำรสอบทำนพบว่ำ กำรเบิกจ่ำยขำ้งต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ 

2. ปฐมนิเทศพนักงำนเข้ำใหม่ตำมหลักสูตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน      

3. คณะท ำงำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติในกำร

ต่อต้ำนคอร์รัปชัน ในรูปแบบ QR Code เพื่อใช้ส่ือสำรให้ผู้บริหำรและพนักงำนรับทรำบผ่ำนช่องทำงที่สะดวก และเข้ำถึง

ข้อมูลได้ง่ำยขึ้น 

4. จัดท ำหนงัสือเวยีนแจง้คู่คำ้เรื่องงดรับของขวญั ในเทศกำลตอ้นรับปีใหม่ 2564 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิพื้นฐำนของมนุษยชน ด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและหลักสิทธิ

มนุษยชน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติทั้งกำรแบ่งแยกเพศ เชื้อชำติ ศำสนำ สิทธิทำงกำรเมือง หรือเรื่องอื่นใด จัดให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงำน และหำกพนักงำนเชื่อว่ำสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่ธรรม 
สำมำรถร้องเรียนต่อบริษัทได้ ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำร และค ำร้องเรียนนั้นพึงได้รับกำรเอำใจใส่และด ำเนินกำรอย่ำง เป็น
ธรรม บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน ควำมเป็นธรรม โดยไม่

เลือกปฏิบัติต่อพนักงำน เพรำะควำมแตกต่ำงในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 

2. บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงำนในเรื่องกำรจ้ำงงำน ค่ำตอบแทนกำรท ำงำน กำรให้สวัสดิกำร กำรพัฒนำและ

อบรม กำรพิจำรณำเล่ือนขั้น หรือต ำแหน่งหน้ำที่ กำรก ำหนดวินัยและกำรลงโทษ กำรเลิกจ้ำง หรือกำรเกษียณอำยุโดยอยู่

บนพื้นฐำนของควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ประสิทธิภำพกำรท ำงำนมำกกว่ำบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล 

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

ผลเสียหำยต่อกิจกำรของบริษัทในกำรด ำเนินกิจกรรมของพนักงำน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงำนในเรื่อง เชื้อชำติ 

ศำสนำ สีผิว สัญชำติเพศ สถำนภำพสมรส ควำมเบี่ยงเบนทำงเพศ อำยุ กำรตั้งครรภ์ ควำมพิกำร ชำติก ำเนิด กำรเป็น

สมำชิกสหภำพ พรรคกำรเมือง ควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงทำงกำรเมือง รสนิยมทำงเพศ กำรเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชื้อ HIV และ

อื่นๆ 

5. บริษัทฯ จะส่ือสำรนโยบำยเกี่ยวกับกำรไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่กำรจ้ำงงำน กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 

เป็นต้น ให้แก่พนักงำนทั่วทั้งองค์กำร เพื่อให้ลูกจ้ำงทุกคนได้มีควำมรู้ มีจิตส ำนึก และสำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำม

นโยบำยและข้อก ำหนดแห่งมำตรฐำนน้ี ตั้งแต่เริ่มเข้ำงำนใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. บริษัทฯ จะไม่กีดกันในกำรจ้ำงงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรส้ินสุด

สภำพกำรจ้ำง หรือกำรเกษียณ ด้วยเหตุผลทำงเชื้อชำติ สัญชำติ ชนชั้นวรรณะ ศำสนำ ควำมพิกำร เพศ กำรเบี่ยงเบนทำงเพศ กำร

เป็นสมำชิกสหภำพ หรือกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 

2. บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงำนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถและ

ควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงำนและต ำแหน่งเป็นหลัก โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยก เชื้อชำติ ศำสนำ 

เผ่ำพันธุ์ ชนชั้น สีผิว เพศ อำยุ สัญชำติ ควำมนิยมชมชอบทำงเพศ สถำนภำพทำงกำรทหำร สถำนภำพสมรส กำรติดเชื้อ HIV 

หรือควำมบกพร่องทำงกำยภำพ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับต ำแหน่งหน้ำที่ท่ีจะต้องปฏิบัติ 

3. กำรฝึกอบรม และกำรเล่ือนต ำแหน่ง แต่งตั้ง บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนได้รับควำมรู้เพิ่มเติม

นอกเหนือจำกควำมรู้ในงำน โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ที่เกี่ ยวข้องในกำรท ำงำน หรือเพื่อเสริม

ทักษะในงำน หรือส ำหรับกำรเล่ือนต ำแหน่งเพื่อเพิ่มทักษะ และเป็นกำรพัฒนำตนเองของพนักงำน ตลอดจนเพื่อ

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน ส ำหรับกำรเล่ือนต ำแหน่งนั้น บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของแต่ละ

บุคคลเป็นหลัก โดยพนักงำนต้องมีควำมรู้ในงำน และทักษะในกำรบริหำรบุคลำกรในหน่วยงำนด้วย 

4. กำรจ่ำยค่ำตอบแทน บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกงำนที่มีลักษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทั้งปริมำณที่ท ำ

เท่ำกัน บริษัทฯ จะจ่ำยค่ำตอบแทนที่เท่ำกัน ไม่ว่ำพนักงำนผู้นั้นจะเป็นหญิงหรือชำย 

5. ควำมเสมอภำคทำงเพศ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงำนชำยและหญิงด้วยควำมเสมอภำค เว้นแต่ลักษณะ

งำนหรือสภำพของงำนท่ีไม่อำจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 

6. บริษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบัติตำมหลักควำมเชื่อ หรือควำมจ ำเป็น

ตำมเชื้อชำติ ชั้นวรรณะ สัญชำติ ศำสนำ ควำมพิกำร เพศ ควำมเบี่ยงเบนทำงเพศ กำรเป็นสมำชิกสหภำพ หรือกำรมีส่วน

ร่วมทำงกำรเมือง โดยกิจกรรมดังกล่ำวต้องไม่มีผลกระทบต่องำน ต่อเพื่อนร่วมงำน หรือบริษัทโดยส่วนรวม 

7. บริษัทฯ ไม่อนุญำตให้พนักงำนของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงกำรแสดงออกทำงท่ำทำง กำรใช้

ค ำพูด กำรสัมผัสทำงกำยหรือกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรกดขี่ บังคับ คุกคำมทำงเพศ ข่มขืนกระท ำช ำเรำ หรือกำรเอำรัด

เอำเปรียบทำงเพศ 
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8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะบังคับให้สตรีตรวจกำรตั้งครรภ์ และคุมก ำเนิดเพื่อประโยชน์ในกำรว่ำจ้ำง หรือ

บังคับให้ออกจำกงำน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสตรีท่ีตั้งครรภ์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด 

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ให้ควำมเคำรพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีของบุคคล ไม่

ยินยอมให้มีกำรข่มขู่ คุกคำม ล่วงละเมิดทุกกรณี 

2. บริษัทฯ มิให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และพนักงำนทุกคนใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรกระท ำกำร หรือรู้เห็น หรือ

กำรกระท ำที่มิชอบในกำรข่มขู่ คุกคำม ล่วงละเมิดทั้งร่ำงกำยและ/หรือ ทำงจิตใจ โดยกำรแสดงออกด้วยวำจำ ท่ำทำง หรือกำร

สัมผัสทำงกำย ต่อพนักงำน 

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

ควำมสุข บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ไม่อนุญำตให้มีกำรลงโทษพนักงำนโดยกำรท ำร้ำยร่ำงกำยพนักงำน เช่น เฆี่ยน ตี หรือ ว่ำกล่ำวด้วย

ค ำพูดทีห่ยำบคำย พูดจำเสียดสี กำรข่มขู่คุกคำมทำงกำยและจิตใจ หรือโดยกำรตัดสิทธิประโยชน์ของพนักงำน เป็นต้น 

2. กรณีที่พนักงำนกระท ำผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท  บริษัทฯ ได้ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยที่

เหมำะสมกับควำมผิด โดยจะพิจำรณำจำกควำมหนัก เบำ ของควำมผิด เจตนำในกำรกระท ำควำมผิด ควำมดี และโทษ

ทำงวินัยที่ผ่ำนมำ 

  ส ำหรับกำรพิจำรณำลงโทษนั้น บริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยว่ำก่อนที่จะลงโทษพนักงำนทุกครั้ง บริษัทฯ จะ

สอบสวนควำมผิดนั้นโดยละเอียด ด้วยกำรมอบหมำยให้ฝ่ำยบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชำระดับแผนกขึ้นไปร่วมกัน

สอบสวน พร้อมกับแจ้งให้พนักงำนทรำบถึงควำมผิดที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงำนได้มีโอกำสชี้แจงเรื่องรำวต่ำงๆ ก่อให้เกิด

ควำมเป็นธรรมแก่พนักงำนมำกที่สุด 

3. บริษัทฯ ไม่มีกำรหักค่ำจ้ำงหรือเงินเดือนของพนักงำนด้วยเหตุเพรำะถูกลงโทษทำงวินัย ยกเว้นกรณีที่

พนักงำนกระท ำควำมผิดทำงวินัย และถูกลงโทษด้วยกำรพักงำนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำงในวันที่พักงำนนั้น กรณีพักงำนเพื่อ

กำรสอบสวน พนักงำนจะได้รับค่ำจ้ำงตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระท ำกำรด้วยกำรสัมผัสทำงกำยที่มีลักษณะส่อไปในทำงเพศ เช่น กำรจูบ กำร

โอบกอด กำรจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

5. บรษิัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระท ำกำรด้วยวำจำที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น วิพำกษ์วิจำรณ์ร่ำงกำย พูดหยอกล้อ พูด

หยำบคำย เป็นต้น 

6. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้กระท ำกำรด้วยอำกัปกิริยำที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น กำรใช้สำยตำลวนลำม กำรท ำ

สัญญำณหรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น 

7. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีกำรแสดงหรือส่ือสำรด้วยวิธีกำรใด ๆ ที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น แสดงรูปลำมก 

อนำจำร ส่งจดหมำย ข้อควำม หรือกำรส่ือสำรรูปแบบอื่น เป็นต้น 



 

116 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

8.  บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทำงเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท ำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนร ำคำญ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับกำรร้องเรียนในเรื่องของสิทธิมนษุยชนแต่อย่ำงใด 
 

ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
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ด้านการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ และการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรกำรขยำยธุรกิจให้เจริญเติบโตและสร้ำงมูลค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรพัฒนำ

นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
นโยบายและเป้าหมาย 
ธนูลักษณ์ มีนโยบำยในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้  

ด้วยควำมใส่ใจอย่ำงพิถีพิถันถึงคุณภำพ และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่ำงต่อเนื่อง  
แนวทางในการบริหารจัดการ  
บริษัทฯ มีควำมมุง่มั่นและส่งเสริมงำนด้ำนกำรวจิัยพัฒนำทั้งด้ำนวัตถดุิบและผลิตภัณฑ์ มีฝ่ำยวิจัยตลำดเพื่อ

ส ำรวจควำมคดิเห็นและควำมต้องกำรลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ น ำผลกำรวิจยัตลำด ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทั้งด้ำนควำม
สบำยในกำรสวมใส่ กำรดูแลรักษำ กำรปกป้องเพื่อสุขภำพท่ีดี ควำมปลอดภัยในกำรใช้ และควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มำพัฒนำนวตักรรมทีต่รงใจ สร้ำงควำมพงึพอใจแก่ลูกค้ำ 

การด าเนินงาน  
บริษัทฯ จัดประกวดนวัตกรรมภำยในบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เป็นปีที่ 14 (Thanulux Innovation Award) เพื่อ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของพนักงำนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่องค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

กำรประกวดนวตักรรมเครือสหพัฒน์ ครั้งที่ 16 ปี 2563 CHAIRMAN AWARDS’2020 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลดเีด่น 
อันดับ 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ : นวัตกรรม UPCYCLING SHIRT เส้ือเชิ้ตรักษ์โลก 
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นวัตกรรมด้านสุขภาพ และอนามัย 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ตั้งแต่ปลำยปี 2562 ส่งผลให้ควำมต้องกำร

หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปตำมกำรด ำเนินชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal ให้ควำมส ำคัญกับควำม
ปลอดภัยของสุขภำพและชีวิตมำกขึ้น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อป้องกันตัวเอง ลดควำมเส่ียงจำกกำรติด
เชื้อโรคต่ำงๆ และกำรปรับพฤติกรรมในกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ส่งผลต่อกำรพัฒนำของภำคอุตสำหกรรม และบริษัทฯ 
ซึ่งจ ำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ำกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกขึ้น มุ่งเน้นในกำรผลิตส่ิงทอเทคนิค (Technical textile) ที่
เน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยส่วนบุคคล  

1. นวัตกรรมผ้าที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย  
พัฒนำวัตถุดิบผ้ำ เพื่อน ำมำใช้ในกำรผลิตหน้ำกำก เนื้อผ้ำเคลือบด้วยสำร Silver Chloride ที่มีคุณสมบัติช่วยลด

กำรสะสมของเชื้อไวรัส ได้ท ำกำรทดสอบกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ H3N2 ได้ถึง 99% ภำยในเวลำ 2 ชั่วโมง อ้ำงอิง
ผลกำรทดสอบจำกกำรเพำะเชื้อในห้องทดลอง สถำบัน Boken Quality Evaluation Institute Osaka Function Textile 
Testing Center ประเทศญี่ปุ่น Test Report No.20219067944-1 มำตรฐำนกำรทดสอบ ISO18184:2019 

นอกจำกนี้ ยังมีคุณสมบัติยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรเกิดกล่ินอับชื้นได้ 99%  
อ้ำงอิงผลกำรทดสอบจำกกำรเพำะเชื้อในห้องทดลอง สถำบัน  SGS (Thailand) Limited  Test Report No.4598764 
มำตรฐำนกำรทดสอบ JIS L 1902 : 2015 สำมำรถซักและน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ โดยที่หลังซัก 20 ครั้งแล้ว คุณสมบัติใน
กำรปกป้องสุขอนำมัยยังคงอยู่ เหมำะส ำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ท้ังเด็กเล็ก คนท ำงำน รวมไปถึงผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
โอกำสติดเชื้อได้ง่ำย 
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2. เสื้อเชิ้ตที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (MRSA) 
นวัตกรรมเส้ือเชิ้ตจำกผ้ำ Erawan Nano zinc ออกวำงจ ำหน่ำยในแบรนด์สินค้ำ Arrow Collection Fresh shirt 

พัฒนำขึ้นจำกกำรน ำอนุภำคนำโนซิงค์ ที่มีคุณสมบัติในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ผสมผสำนเข้ำไปอยู่ใน
เส้นใยส่ิงทอ แทนวิธีกำรเคลือบสำรท่ีเส้นใยแบบทั่วไป จึงท ำให้อนุภำคนำโนซิงค์ สำมำรถฝังตัวลึกในเส้นใยไม่หลุดออก
ในขณะซักท ำควำมสะอำด แม้จะผ่ำนกำรซักล้ำง ถึง 150 ครั้ง  

คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งแบคทีเรียได้สูงถึง 99.9% อย่ำงคงทนถำวร ตลอด
อำยุกำรใช้งำนของเส้นใย ลดปัญหำเรื่องกล่ินอับชื้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้งำนไม่ก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพ ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนควำมปลอดภัยในระดับสำกล  ป้องกันรังสี UV ได้มำกกว่ำ 40 เท่ำ ช่วยปกป้องผิวจำกแสงแดดได้ดียิ่งขี้นกว่ำ
เดิม และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม อนุภำคนำโนซิงค์ ไม่หลุดลอกลงสู่แหล่งน้ ำ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 

กำรรับรองคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ได้รับกำรรับรองประสิทธิภำพจำกองค์กรชั้นน ำของโลกอย่ำงสถำบัน SGS 
และ BOKEN และสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมส่ิงทอของไทย ซึ่งยืนยันถึงประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์เส้นใยนำโนซิงค์ เป็น
อย่ำงดี ในด้ำนกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสำเหตุของกล่ินไม่พึงประสงค์ และเป็นปัญหำของ
สุขภำพ และจำกผลทดสอบยังมีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งเชื้อดื้อยำในโรงพยำบำล (MRSA) ได้อีกด้วย  
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3. สินค้ากลุ่ม แอสเซสซอรี่ จากนาโนซิงค์ สู่ anti-bacteria 

ในสินค้ำ Brand “Era-Won” ยังได้ต่อยอดน ำคุณสมบัติพิเศษของนำโนซิงค์ สู่ anti-bacteria โดยน ำคุณสมบัติ

พิเศษมำใส่ในวัสดุอื่นๆ และได้ขยำยไลน์สินค้ำในกลุ่ม accessory ได้แก่ ชุดชั้นในชำย ถุงเท้ำ หมวก ผ้ำขนหนู กล่อง

รองเท้ำ หน้ำกำก เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้ำ  

 
 

นวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
1. นวัตกรรม UPCYCLING SHIRT 

แนวคิดที่จะน ำขยะขวดพลำสติกกลับมำรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Economy” แนวคิดใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลกที่ปรับรูปแบบธุรกิจ

จำกกำร “ผลิต ใช้แล้วทิ้ง” มำเป็น “กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ กลับมำผลิตให้เป็นของใหม่” บนพื้นฐำนกำรออกแบบใหม่ ลด

ผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมให้น้อยที่สุด เส้ือเชิ้ต 1 ตัว ใช้ปริมำณเส้นใยรีไซเคิล ( Recycled PET )เทียบเท่ำกับกำรใช้ขวด

พลำสติกขนำด 600 มิลลิเมตร ถึง 12 ใบ โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้ำจำกนวัตกรรม UPCYCLING SHIRT และออกวำง

จ ำหน่ำยแล้วทั้งส้ิน 9,701 ตัว เทียบเท่ำกำรใช้ขวดน้ ำพลำสติก 116,412 ใบ ช่วยลดปริมำณขยะที่เป็นขวดน้ ำพลำสติกได้

ถึง 1,552 กิโลกรัม 
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2. นวัตกรรม เสื้อเชิ้ตประหยัดไฟ No.5 จากเส้นด้าย UPCYCLING 

ต่อยอดจำกกำรใช้เส้นด้ำย UPCYCLING น ำมำพัฒนำเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ โดยน ำมำพัฒนำ และ

ได้รับกำรรับรองเส้ือผ้ำลดโลกร้อนคูลโหมด (CoolMode) และมำตรฐำนเส้ือเชิ้ตประหยัดไฟเบอร์ 5  เป็นเส้ือเชิ้ตช่วยลด

ปัญหำมลภำวะจำกขยะขวดพลำสติก ลดปัญหำส่ิงแวดล้อม  ลดโลกร้อน และประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ สวมใส่สบำย 

ระบำยควำมร้อนได้ดี  ไร้สำรเคมี  เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 
 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำที่

เป็นมิตรกับสุขอนำมัยชุมชน และส่ิงแวดล้อม ท ำให้เกิดยอดขำยและสร้ำงมูลค่ำให้แก่กิจกำร   

                                     
 

หมำยเหตุ :  ในปี 2563 เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ท ำให้ยอดซื้อของ

ลูกค้ำลดลงเป็นอย่ำงมำก ส่งกระทบต่อยอดขำยอย่ำงรุนแรง แต่ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำขึ้นมำเพื่อปกป้องสุขภำพของ

ผู้บริโภค ท ำให้ยอดขำยของกลุ่มนวัตกรรมใหม่มีมูลค่ำลดลงไม่มำก 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรด ำเนินงำนขององค์กร รองรับต่อควำมไม่

แน่นอนของสภำวะแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญ โดยจัดใหม้ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหน้ำที่
ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง และก ำกบัดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำย
ขององค์กร เพื่อลดผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอนของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป โดยกำรประเมินควำม
เส่ียงวิเครำะห์ถึงผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดขึ้น พร้อมจัดท ำแผนรองรับรวมถึงติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

รำยละเอียดเพิ่มเติม แสดงในหัวข้อ ปัจจัยความสี่ยง หน้า 23 
 

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
กระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ถือเป็นกลยุทธ์หลักในกำรด ำเนินธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จอย่ำง

ยั่งยืน บริษัทฯ มีแนวทำงบริหำรจัดกำรในกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ ดังนี้ 
1. พัฒนำสินค้ำให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคล่ือน 
2. มีกำรส ำรวจข้อมูลลูกค้ำในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. ให้บริกำรด้ำนข่ำวสำรและเข้ำร่วมกิจกรรมกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 
บริษัทฯ เห็นควำมส ำคัญในเรื่องของควำมพึงพอใจของลูกค้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในกำรพัฒนำสินค้ำให้ตรงกับ

ควำมต้องกำร ข้อมูล ข่ำวสำร และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ท่ีได้รับจำกลูกค้ำเป็นข้อมูลส ำคัญที่บริษทัใชป้ระกอบในกำรก ำหนด
กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนกำรวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบ กำรจัดหำวัตถุดิบ กำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ 
ตลอดจนกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลเหล่ำนี้เป็นแนวทำงค้นหำและสร้ำงควำมเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อ
ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของตลำด ส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมเข้ำใจและสำมำรถวำงแผนรองรับกำรเปล่ียนแปลง รวมถึงกำร
ขยำยกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ผลส ารวจความพึงพอใจลูกค้า 
ปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้ำหมำยควำมพึงพอใจของลูกค้ำ มำกกว่ำ 85 % ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ ใน

รอบ 3 ปี แสดงตำมกรำฟ 

 



 

124 

 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

      

การวิเคราะห์การพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้า และกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการในอนาคต 
1. ด้านคุณภาพของสินค้า (Quality of Products) 
คุณภำพของสินค้ำและกำรตัดเย็บเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำค่อนข้ำงสูง ในด้ำนคุณภำพของผ้ำจะต้องหำแหล่ง

วัตถุดิบดิบให้มำกขึ้น เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยและทำงเลือกในกำรซื้อวัตถุดิบและกำรพัฒนำวัตถุดิบ 
2. บริการอื่น ๆ  
จำกกำรส ำรวจลูกคำ้มีควำมพึงพอใจในเรื่องของกำรให้บริกำร กำรติดตำมงำน กำรให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและรวดเรว็

ของทีมงำนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้ำงดี 
3. การส่งมอบ (DELIVERY) 
จำกกำรส ำรวจพบว่ำเรื่องกำรส่งมอบตรงเวลำลูกค้ำมีควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกขึ้น 
 

การสร้างความเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อถือและมั่นใจในสินค้ำของบริษัท บริษัทฯ จึงมีกำรจัดท ำระบบคุณภำพต่ำงๆ เพื่อเป็น

มำตรฐำนในกำรผลิตและกำรบริกำร ตลอดจนเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และกำรพัฒนำองค์กรอย่ำง
ต่อเนือ่ง 

1. ควำมเชื่อมั่นในระบบบริหำรคุณภำพและควำมปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ 
บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ISO9001 , ISO14001 , อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3โดย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ ISO จ ำนวน 7 วันท ำงำนต่อคน (Man-Day) 
ตำรำงแสดง จ ำนวนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ ISO ในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 

 
2. กำรส่งเสริมด้ำน Quality เพื่อสร้ำง Awareness และวัฒนธรรมองค์กร 

3. วัฒนธรรมองค์กร มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกของควำมร่วมมือกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนสู่กำรเป็น

องค์กรนวัตกรรมอย่ำงสมบูรณ์แบบ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องของห่วงโซ่อุปทำน โดยก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจให้มี

ควำมโปร่งใส และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ธุรกิจด ำเนินไปสู่จุดหมำยและควำมส ำเร็จ  โดยเริ่มจำกกำรค้นคว้ำวิจัย 

เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค มีกำรจัดหำ จัดซื้อจัดจ้ำง กำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ กำร

จัดเก็บ และกำรจัดส่งที่ตรงต่อเวลำและกำรบริกำรหลังกำรขำย 
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นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงยั่งยืน ปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำคกัน 

ภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล และจริยธรรม  มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้  มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออัน
ดีในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินกิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

1. การค้นคว้าเพื่อน าไปสู่ นวัตกรรมใหม่ๆ  
บริษัทฯ มีกำรคิดค้นหำนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีควำมร่วมมือกับคู่ค้ำ และ Supply Chain เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ โดยค ำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมตื่นตัว ศึกษำค้นคว้ำ 
ปรับปรุงงำน และเสนอแนวคิดใหม่ๆ ตลอดเวลำ มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนนวัตกรรม Thanulux Innovation Award  
จัดกำรประกวดภำยในบริษัท  และน ำผลงำนดีเด่นเข้ำประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ Chairman Award ประจ ำทุกป ี 

บริษัทฯ มีหน่วยงำนวิจัยและพัฒนำวัตถุดิบ  เพื่อพัฒนำวัตถุดิบร่วมกับคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเนื้อผ้ำและหนัง กำรพัฒนำวัตถุดิบใหม่หรือทดแทนวัตถุดิบเดิม  กำรควบคุมและทดสอบคุณภำพวัตถุดิบก่อน
เข้ำสู่กระบวนกำรผลิต  และพัฒนำเพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อม  กำรหมุนเวียนกำรใช้วัตถุดิบอย่ำงคุ้มค่ำ  

2. การจัดซื้อจัดจ้าง  
บริษัทฯ มีวิธีปฏิบัติเพื่อควำมโปร่งใส และยุติธรรม ดังนี ้

 ระเบียบและข้อก ำหนดที่ชัดเจนในเรื่องของควำมเป็นธรรมและเสมอภำค ปฏิบัติต่อคู่ค้ำตำมกรอบ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ยึดหลักธรรมำภิบำลและให้ควำมส ำคัญต่อกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคู่ค้ำ 
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรท ำงำนร่วมกันกับคู่ค้ำเพื่อพัฒนำคุณภำพและกำรบริกำร สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มุ่งสู่กำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

 ระบบกำรคัดเลือกคู่ค้ำ โดยพิจำรณำจำกคุณภำพ ควำมสำมำรถในกำรผลิต มำตรฐำนต่ำง ๆ 
ตลอดจนกำรด ำเนินธุรกิจตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย ใส่ใจต่ออำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม  คู่ค้ำที่ 
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ผ่ำนกำรคัดเลือกจะขึ้นในทะเบียนคู่ค้ำ (Vendor List)  มีกำรประเมินผลคู่ค้ำปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกรด
และวัดผล ด้ำนคุณภำพ กำรส่งมอบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำร่วมกันอย่ำงยั่งยืน  

 ด้ำนบริหำรควำมเส่ียง  บริษัทฯ มีระบบกำรประเมินควำมเส่ียงงำนจัดซื้อ โดยพิจำรณำปัจจัยที่จะ
ส่งผลต่อกำรผลิต กำรส่งมอบ รำคำ สภำวะตลำด  ครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ที่มีกำรเปล่ียนแปลง มีแผนงำนรองรับควำมเส่ียง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
สำมำรถบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้และไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้ำและธุรกิจ   รวมทั้ง
บริษัทฯ ได้มีกำรวำงแผนกำรส่ังซื้ออย่ำงรัดกุม ร่วมกับ Supply Chain ทั้งคู่ค้ำรำยใหญ่และรำยย่อย
อย่ำงต่อเนื่อง    

3. กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
บริษัทฯ ใช้ระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001  และ ISO 14000 มีกำรควบคุมตั้งแต่กำรตรวจสอบวัตถุดิบ 

จนถึงขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำส ำเร็จรูป โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ
สูงสุด ตลอดจนกำรค ำนึงถึงผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดเก็บที่เป็นระบบ 
กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ระบบ sorter เข้ำมำช่วยในกำรคัดแยกและล ำเลียงสินค้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ เป็นกำร

ลดต้นทุนและจ ำนวนพนักงำนในกำรปฏิบัติงำน ประหยัดเวลำ และลดกำรสูญเสีย ลดข้อผิดพลำด นอกจำกนั้น ยังมีกำร
ใช้ระบบ barcode ในกำรตรวจสอบสินค้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดกำรใช้ทรัพยำกร 

5. การจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลาและบริการหลังการขาย 
มีระบบตรวจสอบและติดตำมกำรน ำส่งและเช็คสถำนะสินค้ำในกำรจัดส่ง พร้อมทั้งกำรสร้ำงระบบ CRM เพื่อ

จัดเก็บข้อมูล น ำมำวิเครำะห์และประมวลผล ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  และบริกำรหลังกำรขำยที่สำมำรถ
ส่ือสำรกับลูกค้ำได้หลำยหลำกช่องทำง โดยกำรพัฒนำระบบใหม่ๆ กำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เช่น robot เข้ำมำช่วยใน
กำรบริหำรท่ีเข้ำถึงลูกค้ำได้ง่ำยและสะดวกรวดเร็วขึ้น 
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ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

พนักงำนถือเป็นหุ้นส่วนส ำคัญ เป็นทรัพยำกรที่ขับเคล่ือนให้องค์กรเป็นไปตำมทิศทำงและกลยุทธ์ที่วำงไว้ บริษัทฯ 
จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรสร้ำงได้เปรียบในกำรแข่งขันและ
น ำมำซึ่งกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
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ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
ในปี 2563 ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์วิกฤตและกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรและพนักงำนเรียนรู้

และปรับตัวต่อภำวะฉุกเฉินซึ่งเป็นส่ิงส ำคัญที่องค์กรจะสำมำรถอยู่รอดในภำวะวิกฤตของประเทศและโลก   นอกจำกนี้

กำรเร่งพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพรู้เท่ำทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพร้อมปรับตัวต่อควำมต้องกำรของ

ผู้บริโภคทุกขณะจึงจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อกำรคงอยู่และรักษำองค์กรต่อไป 

 

 
 

 

 

 

 
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 บริษัทฯ วำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องต่อหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ให้

ควำมส ำคัญต่อทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยขับเคล่ือนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำคัดเลือก  

กำรพัฒนำพนักงำนให้สำมำรถรับผิดชอบงำนได้บรรลุเป้ำหมำย  กำรดูแลรักษำให้พนักงำนทุกคนได้รับโอกำสอย่ำงเสมอ

ภำค ไม่จ ำกัดเพศ  เชื้อชำติ  และศำสนำ รวมถึงกำรบริหำรค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม  นอกจำกนั้นกำรปลูกฝังและสร้ำง

ค่ำนิยมองค์กรให้สอดคล้องกับสโลแกน “มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สู่ควำมเป็นเลิศ” 
1. การสรรหาบุคลากร 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรสรรหำบุคลำกรในกำรคัดเลือกคนเก่ง คนดีเข้ำมำร่วมงำนกับองค์กร  

เป็นกระบวนกำรแรกที่เป็นกำรสรรหำและคัดเลือกทรัพยำกรที่จะเข้ำมำร่วมขับเคล่ือนงำนขององค์กรให้บรรลุผลส ำเร็จ  

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2563  

1) ในปี 2563  ปริมำณต ำแหน่งงำนในกำรสรรหำบุคลำกรใหม่เข้ำมำร่วมงำนยังไม่มำกนัก เป็นกำร

มุ่งเน้นเฉพำะต ำแหน่งส ำคัญและต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ ทั้งยังให้ควำมส ำคัญในกำร

เปิ ดช่ องทำงกำรสรรหำ ผ่ำน  Social Network อำทิ  Facebook, Line,  Job Website เพื่ อ ให้

สอดคล้องและตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันกับต ำแหน่งงำนท่ีองค์กรต้องกำร 
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2) มีกำรด ำเนินกิจกรรม Corporate Branding กับสถำบันกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย  เพื่อสร้ำง

ภำพลักษณ์ให้คนทั่วไปมีควำมเชื่อมั่นในกำรเข้ำร่วมงำนกับบริษัท  และเป็นกำรสร้ำงพันธมิตรสร้ำง

ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำที่เป็นแหล่งผลิตบุคลำกร ให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในชีวิต

กำรท ำงำนและทักษะควำมรู้ที่น้องๆ นักศึกษำต้องเตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มวัยท ำงำน 

 
 

3) มีกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรดูแลรักษำพนักงำนใหม่  พนักงำนจะได้รับกำรปฐมนิเทศในวันแรกของ

กำรเริ่มงำน  กำรวำงแผนฝึกงำน on the job training เพื่อให้มีควำมพร้อมในควำมรู้ควำมเข้ำใจที่

จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนโดยจัดให้มีผู้สอนงำนและพี่เล้ียงในช่วงทดลองงำน รวมถึงกำรปลูกฝังค่ำนิยม

องค์กรให้กับสมำชิกใหม่ที่เข้ำมำร่วมงำนในองค์กร  นอกจำกนั้นมีกำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงเริ่มต้น

ตำมสภำวะตลำดแรงงำนภำยใต้ต้นทุนสภำพกำรจ้ำงภำยในองค์กร   
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2. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 

พนักงำนถือเป็นทรัพยำกรที่มีคณุค่ำและเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่องค์กรวำงไว้ 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และ

ควำมสำมำรถที่สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่กับกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงสภำพแวดล้อมของธุรกิจอย่ำง

ต่อเนื่อง  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับพัฒนำทักษะควำมรู้ในงำน

ปัจจุบันที่รับผิดชอบ (Upskill) และสร้ำงทักษะใหม่ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนเพื่อรองรับควำมต้องกำรและทิศทำงควำม

ต้องกำรของผู้บริโภค (Reskill) บนพื้นฐำนของกำรปลูกฝังค่ำนิยมองค์กรและกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้

เหมำะสมสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์และเป้ำหมำยที่องค์กรได้วำงไว้ 

 
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจำกวิกฤตโรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ ส่งผลกระทบต่อ

ภำพรวมรำยได้ขององค์กร  กระทบต่อควำมวิตกกังวลและขวัญก ำลังใจพนักงำนในกำรเผชิญกับกำรเปล่ียนแปลงครั้ง

ใหญ่  แผนกำรพัฒนำบุคลำกรที่วำงไว้ไม่เป็นไปตำมแผนมำกนัก บำงแผนให้มีชะลอ บำงแผนมีกำรเล่ือนก ำหนด แต่ส่ิง

ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ กำรที่องค์กรต้องปรับตัวในรูปแบบและวิธีกำรเรียนรู้กำรด ำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) กำร

ปรับตัวกับกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) และสำมำรถเรียนรู้จำกที่บ้ำน (Learn from Home) ภำยใต้

สถำนกำรณ์วิกฤตแต่กลำยเป็นโอกำสในกำรเรียนรู้ของผู้บริหำรและพนักงำนในกำรฝึกทักษะกำรใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ

และแอพพลิเคชั่นในกำรประชุมสัมมนำออนไลน์ (Virtual Conference)  
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หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 
 

หลักสูตรกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรในปี 2563 สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ (Learning Culture) บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำหลักสูตรต่ำง ๆ โดยมีกำรวิเครำะห์และออกแบบ
หลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นจำกกลยุทธ์ ทิศทำงองค์กร แผนธุรกิจของหน่วยงำน และค่ำนิยมองค์กร มีกำรจัดฝึกอบรมและ
พัฒนำบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรเพื่อให้เกิดกำร Upskill & Reskill  ด้วยเครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกรที่
หลำกหลำย  อำทิ กำรแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ (Knowledge & Experience Sharing) กำรสอนงำน (Coaching 
& Feedback) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) แผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี (Training Year Plan) นอกจำกนี้ 
สถำนกำรณ์วิกฤตส่งผลให้สัดส่วนกำรฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Virtual or Online Learning) เพิ่มขึ้นตำมควำมจ ำเป็นใน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่เปล่ียนไป รวมทั้งมีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อน ำไปปรับปรุงพัฒนำ
หลักสูตรต่อไปให้สำมำรถยกระดับทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรพัฒนำ 
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หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด  

ในปี 2563 ได้มีกำรจัดอบรมเพื่อให้สอดคล้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตร “พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” (Personal Data Protection Act : 

PDPA) เป็นหลักสูตรที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุให้องค์กรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูลส่วน

บุคคลของประชำชน ไม่ว่ำจะเป็นบริษัทเอกชนหรือหน่วยงำนภำครัฐ ต้องไม่น ำเอำข้อมูลส่วนตัวของเรำไปใช้ในกิจกรรม

อื่นๆ ที่เรำไม่ยินยอม โดยระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนำยน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้พนักงำนทุกคนได้

ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นส ำคัญ และได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ให้กับพนักงำนทุกระดับ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำ

ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในกำรท ำงำนไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงอ้อมได้อย่ำงเหมำะสม  

2. หลักสูตร “เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำนและระดับบริหำร” หลักสูตรนี้ถือเป็น

หลักสูตรที่กฎหมำยก ำหนดให้หัวหน้ำงำนทุกคนในองค์กรต้องเข้ำรับกำรอบรม เพรำะหัวหน้ำงำนทุกต ำแหน่ง ถือว่ำเป็น

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย   
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ผลการด าเนินงานการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

ในปี 2563 มีบุคลำกรที่ได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำ (ส ำนักงำนใหญ่และสำขำ) จ ำนวน 591 คน จำกจ ำนวน

พนักงำน 1,661 คน (คิดเป็น 36%)  มีจ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 114 หลักสูตร โดยมีสัดส่วนกำรฝึกอบรมภำยนอก

องค์กร (Public Training) จ ำนวน 48 หลักสูตร และกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร (In-house Training) จ ำนวน 66 หลักสูตร 

รวมเป็นชั่วโมงกำรฝึกอบรมทั้งหมด 414 ชั่วโมง 

 

 

3. การวางแผนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งส าคัญ 
การบริหารจัดการ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบำยกำรวำงแผนและพัฒนำผู้สืบทอดต ำแหน่งส ำคัญ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมต่อ

แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรและเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรในกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคนและพัฒนำผู้บริหำรขึ้นมำด ำรง

ต ำแหน่งส ำคัญ 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

ตำมที่บริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยทรัพยำกรบุคคล “ผู้สืบทอดต ำแหน่ง” (Successor) คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ

ก ำหนดต ำแหน่งที่ส ำคัญ ประเมินควำมเร่งด่วนในกำรสรรหำคัดเลือกภำยในและภำยนอก  ด ำเนินกำรสรรหำว่ำจ้ำง

ผู้สมัครจำกภำยนอกที่มีประสบกำรณ์มำด ำรงต ำแหน่งงำนบริหำรท่ีส ำคัญ  ด ำเนินกำรวำงแผนสรรหำและพัฒนำภำยใน

โดยมอบหมำยควำมรับผิดชอบท่ีสูงขึ้นและวัดผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนเป้ำหมำย   
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4. การสร้างความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) 

ควำมผูกพันต่อองค์กร คือ กำรแสดงออกซึ่งควำมเชื่อมั่นและควำมรู้สึกของพนักงำนที่บ่งบอกถึงควำมเป็น

อันหนึ่งเดียวกันกับองค์กร  อันจะเป็นแรงขับเคล่ือนที่น ำไปสู่กำรท ำงำนอย่ำงมีสุขและส่งผลต่อประสิทธิภำพขององค์กร

และกำรด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงประสบควำมส ำเร็จและยั่งยืน 

โดยในปี 2563  บริษัทฯ ได้ส ำรวจควำมผูกพันของพนักงำนในองค์กร ผ่ำนแบบส ำรวจประจ ำปีกับพนักงำนในทุก

ระดับขั้น ตั้งแต่ระดับบริหำร ไปจนถึงพนักงำนระดับปฏิบัติกำร ทั้ง 4 สำขำ ในจ ำนวนพนักงำนทั้งส้ิน 455 คน (ส ำนักงำน

ใหญ่-สำขำกรุงเทพฯ, โรงงำน-สำขำกบินทร์บุรี, โรงงำน-สำขำล ำพูน และโรงงำน-สำขำแม่สอด)  โดยกำรประเมินแบ่ง

ออกเป็น  5 ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   ด้ำนลักษณะงำนท่ีรับผิดชอบ  ด้ำนผู้น ำและวัฒนธรรมองค์กร  

ด้ำนนโยบำยและกำรส่ือสำร  และด้ำนมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงำน  สรุปผลได้  ดังนี ้
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อย่ำงไรก็ตำม ภำพรวมผลคะแนนกำรประเมินควำมผูกพันภำยในองค์กร (Employee Engagement) และ

คะแนนประเมินในแต่ละด้ำนได้มำกกว่ำเกณฑก์ำรประเมินท่ีตั้งเป้ำหมำยไว้ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่

บริษัทฯ จะน ำมำด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนและสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร

ต่อไป     

 
 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

พนักงำนคือทรัพยำกรบุคคลที่มีค่ำและเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ   บริษัท ฯ จึงให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึง

ควำมเท่ำเทียมกัน  เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยก ำหนดนโยบำยและ

แนวปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม  ส่งเสริมควำมเท่ำเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำน  กำรบังคับใช้แรงงำน   

มีระบบกำรจ่ำยผลตอบแทนที่เป็นธรรม  ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำตำมศักยภำพในอำชีพ   เปิดให้มี

เสรีภำพในกำรรวมกลุ่ม พร้อมทั้งมีระบบกำรร้องทุกข์   รวมทั้งกำรดูแลพนักงำนให้มีสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำน  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเพื่อเป็นแนวทำง

ส ำหรับพนักงำน ลูกค้ำ และผู้มำติดต่อในกำรป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อให้เกิดสวัสดิภำพแก่ชีวิตทรัพย์สินและ
อนุรักษ์สภำพแวดล้อม ซึ่งผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนจะเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมนโยบำยนี้ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพ 

พนักงำน ลูกค้ำ และผู้มำติดต่อ จะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
เรื่องควำมปลอดภัยที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ได้ประกำศใช้และมำตรฐำนท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ ซึ่งมีนโยบำยดังต่อไปนี้ 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำยด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรทบทวนติดตำมให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีควำมเส่ียง 
2. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนกำรใช้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่เหมำะสม รวมถึงกำรรักษำไว้ซึ่งสุขภำพอนำมัยที่ดีของพนักงำนทุกคน  
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยคู่ธุรกิจ  
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ในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
4. บริษัทฯ จะติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ 
ด้านความปลอดภัย 
1. การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ให้พนักงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงน้อยร้อยละ 40 ของพนักงำน สำมำรถ

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันทีและเป็นกำรป้องกันกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำกอัคคีภัย รวมทั้งให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีกำรป้องกัน รวมทั้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟท้ังองค์กรปีละ 2 ครั้ง 

 
 

2. การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงำนสำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุอันตรำย โดยจัดฝึกอบรมให้ทรำบถึงวิธีกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นและกำรกู้ชีพขั้น
พื้นฐำน อำทิเช่น กำรห้ำมเลือด, กำรกระตุ้นหัวใจและกำรผำยปอด รวมถึงกำรปฐมพยำบำลบำดแผลทุกชนิด  ตลอดจน
กำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยอย่ำงถูกต้องก่อนน ำไปส่งต่อโรงพยำบำล 
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3. การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน พนักงำนใหม่ทุกคนก่อนปฏิบัติงำนจะได้รับกำรอบรม 
เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทุกครั้ง เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมำก
ขึ้น และเพื่อให้เกิดจิตส ำนึกเรื่องของกำรท ำงำนอย่ำงไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  

 
 

ด้านอาชีวอนามัย 

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมำะสมส ำหรับงำนแต่ละประเภท และสอน
วิธีกำรใช้งำนอย่ำงถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่ำงท ำงำน เช่น ท่ีครอบหู ถุงมือเหล็กหรือผ้ำปิดจมูก เป็นต้น 

2. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำน ปีละ 1 ครั้ง และพนักงำน
เข้ำใหม่ภำยใน 30 วัน เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคจำกกำรท ำงำน ตรวจโดยแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ 

 
 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน จัดให้กำรตรวจวเิครำะห์ แสงสว่ำง เสียง ควำมร้อน ฝุ่น น้ ำทิ้ง และ

สำรเคมี ในกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมประจ ำปี กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรเฝ้ำ

ระวังก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพของพนักงำนที่อำจจะเกิดขึ้นจำกแสงสว่ำง เสียง  ควำม

ร้อน ฝุ่นละอองและสำรเคมี เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนจะท ำงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปรำศจำกโรคภัยอัน

เนื่องจำกกำรท ำงำน  
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ด้านสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   

 ตำรำงเปรียบเทียบสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรท ำงำน (2559-2563)  

 
 

การพัฒนาชุมชน 

  บริษัทฯ ไม่เพียงมุ่งเน้นกำรพัฒนำชุมชนโดยรอบแค่อย่ำงเดียว แต่ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

และกำรท ำงำนของพนักงำน ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีควำมส ำคัญ เป็นผู้มีส่วนได้เสียทำงตรงของบริษัท โดยกำรพัฒนำชุมชน

ภำยในและชุมชนโดยรอบบริษัทควบคู่กัน เพื่อก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี กำรมีคุณค่ำร่วมกัน และแสดงถึงควำมตระหนัก

ในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในกำรพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
บริษัทฯ สนับสนุนกำรสร้ำงสมดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน  เพื่อให้พนักงำนเกิดควำมอยู่ดีมีสุข อันจะ

ส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จ ควำมมั่นคง และควำมก้ำวหน้ำ กำรส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ ได้รับกำร
ยอมรับจำกผู้อื่น มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสมดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน บริษัทฯ จึง
น ำหลัก  Happy 8 Workplace มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ โดยมีทีมงำน Happy Workplace  
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร  และคณะกรรมกำร CSR ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงำนมีควำมสุขมำก
ขึ้น ดังนี ้

1. Happy Body  ส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพดี โดยจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพตำมกำรประเมินปัจจัยเส่ียง

จำกทุกลักษณะงำนของบริษัท เช่น สำรเคมี แสง เสียง จัดหำอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนใน

กระบวนกำรผลิตที่ต้องนั่งหรือยืนท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำนำนตำมหลักกำรยศำสำตร์ (Ergonomics) จัดอบรม "สุขภำพ

ฟิต ชีวิต ดี๊ดี" โดย น.พ.สิทธำ ลิขิตนุกูล (หมอกอล์ฟ)  เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ด้ำนสุขภำพกำย และสุขภำพใจ 
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2. Happy Heart   ส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักกำรมีน้ ำใจและเอื้ออำทรซึ่งกันและกัน เช่น กิจกรรมบริจำคโลหิต
ให้กับสภำกำชำดไทย โรงพยำบำลล ำพูน  และโรงพยำบำลกบินทร์บุรี อย่ำงต่อเนื่องทุกไตรมำส มำกว่ำ 10  ปี  ในปี 2563 
พนักงำนได้ร่วมกันบริจำคโลหิต เป็นปริมำณมำกกกว่ำ 146,450 ซี.ซี สำมำรถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 1,255 คน 

โครงการ”น้ าใจจากพี่ แบ่งปันให้น้อง” จำกเหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
(COVID-19)    ท ำให้พนักงำนประสบภำวะควำมเดือดร้อน  ผู้บริหำรและพนักงำนต่ำงร่วมกันบริจำคเงิน และของอุปโภค
บริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพแจกจ่ำยให้กับพนักงำนในส่วนโรงงำนทุกสำขำ    
 

 
 

3. Happy Relax โดยจัดกิจกรรมให้พนักงำนได้ผ่อนคลำย เช่น กิจกรรมหรือกำรละเล่นในวันประเพณีต่ำงๆ 
กำรแข่งขันกีฬำภำยในและภำยนอกบริษัท     

4. Happy Brain  จัดให้พนกังำนเขำ้รับกำรอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนค้นควำ้
หำควำมรู้ได้ดว้ยตนเองผ่ำนระบบ Internet และ Clip ต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนได้พฒันำควำมรู้และทกัษะอย่ำงต่อเนื่อง  

    การประกวดนวัตกรรมกลุม่ธนูลกัษณ์ (Thanulux Innovation Awards)  ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 14  เพื่อต่อ
ยอดควำมรู้ และกระตุ้นพนักงำนให้เกดิควำมคิดสร้ำงสรรค์ และพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   
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จัดกิจกรรมประกวดออกแบบหน้ากากและ Face Shield ในโครงกำร The mask contest   เพื่อให้
พนักงำนร่วมแสดงฝีมือและจุดประกำยไอเดียสร้ำงสรรค์ผลงำน ที่สำมำรถน ำมำผลิตได้จริง จ ำหน่ำยได้จริง และใช้งำนได้
จริง ด้วยกำรออกแบบหน้ำกำก, เฟสชิลด์ (Face Shield), ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันตนเองในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
 

 
 
 

5. Happy Soul  เป็นกำรปลูกฝังให้พนักงำนมีศีลธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ส่งเสริมพนักงำนเป็นคนดี และ

อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันดี อำทิ กำรท ำบุญตักบำตรทุกเดือน     
กิจกรรมท าบุญบริษัท และร่วมบริจาคสิ่งของวัดพระบาทน้ าพุ 
บริษัทฯ ได้จัดธรรมเทศนำ  "กำยปลอดเชื้อ ใจปลอดทุกข์”   โดยพระรำชวิสุทธิประชำนำถ (หลวงพ่อ

อลงกต) เจ้ำอำวำสวัดพระบำทน้ ำพุ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2563  พร้อมร่วมถวำยสังฆทำนและของบริจำคจำก
ผู้ใจบุญ มอบแก่ผู้ป่วยยำกไร้ วัดพระบำทน้ ำพุในโครงกำรปันน้ ำใจ ปีที่ 9 เนื่องในโอกำสครบรอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ปีท่ี 45 
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กิจกรรมส่งเสริมคนดี ซึ่งเป็นค่านิยมองค์กร SMART  ตัว M= Moral & Ethics เพื่อให้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่พนักงานผู้อื่น 

 

 
 

6. Happy Money สนับสนุนและให้ควำมรู้แก่พนักงำนเรื่องกำรออมเงิน ทั้งในรูปกำรฝำกเงินกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์เพื่อพนักงำนเครือสหพัฒน์ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์หลำยอย่ำง อำทิ เงินปันผล เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ ำ   และกำรออมเงิน
ไว้ใช้ในวัยเกษียณ ผ่ำนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ โดยปัจจุบันเปิดให้สะสมในอัตรำ 3-15% พร้อมเปิดให้มีกำรเลือก แผนกำร
ลงทุนที่เหมำะสมกับตนเอง ภำยใต้แนวคิด  “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”  ตำมโครงกำรบริษัทเกษียณสุข   ซึ่ง
จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมำคมกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ และสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน  

ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  ท ำให้พนักงำน
ประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน    บริษัทฯ  จึงเปิดโอกำสให้พนักงำนขอหยุดน ำส่งเงินสะสม หรือลดเงินสะสม เข้ำกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพได้เป็นกำรชั่วครำวได้ โดยสถำนภำพยังคงอยู่และนับต่อเนื่องไปได้   ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้แสดงควำมชื่นชมบริษัทฯ ที่ยังคงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องเงินออมของพนักงำนผ่ำนกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

 
 

 ขณะเดียวกันได้ประสำนงำนกับองค์กรต่ำงๆ  ในเรื่องกำรปลดหรือลดหนี้ให้กับพนักงำน  เช่น โครงกำร “คลินิกแก้
หนี้” ของธนำคำรแห่งประเทศไทย  โดยมี บริษัท บริหำรสินทรัพย์สุขุมวิท จ ำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงำนกลำงเพื่อ
แก้ไขปัญหำหนี้สินให้แก่พนักงำน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เสริมสร้ำงวินัยทำงกำรเงินท่ีดี   

 

 
 

7. Happy Family บริษัทฯ จัดพื้นที่มุมนมแม่ เพื่อส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และมอบรำงวัลพนักงำน

ปฏิบัติงำนครบ 10 , 20 , 30  ปี  เพื่อสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร เป็นขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำน สร้ำงควำมรู้สึกที่

อบอุ่น ควำมผูกพันต่อองค์กร  
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

กิจกรรม Happy Birth Day For You  
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเกิด Happy Birth Day For You โดยมีของที่ระลึกให้กับพนักงำนในแต่ละเดือน

เกิด เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน เป็นขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำน สร้ำงควำมรู้สึกที่อบอุ่น ท ำ
ให้พนักงำนมีควำมสุขทำงด้ำนจิตใจ และเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงพนักงำนกับองค์กร  
 

 
 

8. Happy Society ร่วมปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตส ำนึก มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน อำทิ 
กำรแจกหน้ำกำกอนำมัยให้กับ ชุมชน วัดรอบข้ำง และองค์กรภำครัฐ อำทิเช่น กรมรำชทัณฑ์ บ้ำนบำงแค เป็นต้น                  

นอกจำกกิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้  บริษัทฯ ได้ส ำรวจทัศนคติเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม และได้น ำผลจำกกำรท ำแบบ
ส ำรวจ มำจัดล ำดับควำมส ำคัญและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  

ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
นอกจำกกำรดูแลพนักงำนแล้ว บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ผ่ำนกิจกรรมโครงกำร

ต่ำงๆ ร่วมกับชุมชนที่อยู่โดยรอบบริษัท เช่น ด้ำนกำรศึกษำ  ด้ำนสังคม-ชุมชน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 
รวมถึงด้ำนสุขภำพอนำมัยและกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม ซึ่งในปี 2563 มีกำรระบำดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้มีกำรจัด
กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชน ในกำรป้องกัน และ ต่อต้ำน กำรระบำดในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมต่ำงๆที่จัดท ำขึ้นดังนี้ 

ด้านการศึกษาและเยาวชน :  บริษัทฯให้ควำมส ำคัญ กับเด็ก และเยำวชน ได้มีกำรส่งเสริมทุนกำรศึกษำ 
ตลอดจนปรับปรุงห้องเรียนให้กับเด็กนักเรียนโดยรอบบริษัท กำรสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและอุปกรณ์กีฬำ 
ปรับปรุง สถำนเลี้ยงเด็กในชุมชน เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำรเลี้ยงอำหำรกลำงวันเด็กเล็กในชุมชน 

 โครงกำร “กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและอุปกรณ์กีฬำ” มอบให้
โรงเรียน และชุมชนช่องนนทรี 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

 
 

ด้านสังคม-ชุมชน : บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหำร พนักงำนร่วมท ำควำมดี แบ่งปัน เป็นจิตอำสำท ำควำมดี
ตอบแทนสังคม ตลอดจนส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงำนร่วมมือป้องกัน กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 19  ร่วมแจก
หน้ากากผ้าและมีการสอนเย็บหน้ากากผ้า และสอนท าแอลกอฮอล์เจลให้กับชุมชน พร้อมท า VDO เผยแพร่
สอนการเย็บหน้ากากผ้า 

ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำรถวำยปัจจัยและส่ิงของเครื่องใช้แก่หลวงพ่ออลงกต (วัดพระบำทน้ ำพุ) 

 บริจำคหน้ำกำกผ้ำให้กับวัดโดยรอบบริษัท 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

 โครงกำรประชำรัฐเครือสหพัฒน์ แจกหน้ำกำกผ้ำ “นำโนซิงค์ออกไซด์ “ ผ่ำนหน่วยงำน
ภำครัฐ และมอบให้ชุมชนท้ังกลุ่มผู้สูงอำยุ และกลุ่มเด็กโดยรอบ 

 โครงกำรตู้ปันสุขโควิด 19 “เรำจะผ่ำนพ้นไปด้วยกัน” 

 กำรรณรงค์ร่วมกันป้องกันโควิด 19 

 โครงกำร สร้ำงโอกำสหำรำยได้เสริมให้พนักงำน ช่วงวิกฤตโควิด 19 

 โครงกำร “ถุงปันสุข” 

 โครงกำรตลำดนัดชุมชน จัดให้มีกำรขำยสินค้ำรำคำทุนจำกผู้ประกอบกำรในเครือ , ขำย
สินค้ำรำคำประหยัดจำกธงฟ้ำประชำรัฐ 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำรป้องกันกำรติดเชื้อโควิด-19 สอนเย็บหน้ำกำก
ผ้ำ และสอนท ำเจลแอลกอฮอล์ 

 โครงกำรสอนเย็บผ้ำสร้ำงอำชีพสู่สังคม 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม :  บริษัทฯ ได้เข้ำรว่มกจิกรรมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีต่ำงๆ อำทิ  
ผลการด าเนินงาน 
 โครงกำร “ตักบำตรตอนเช้ำของทกุต้นเดือน” 

 กำรร่วมท ำบุญกจิกรรมเข้ำพรรษำกับชมุชน 

 ร่วมกจิกรรมในประเพณีสู่ขวัญขำ้วร่วมกับ อบต.นนทรี 13 มีนำคม 2563 
 

 
 

ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ได้มีกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดีให้พนักงำน และชุมชนรอบ
ข้ำงให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  จึงได้เกิดโครงกำรร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหำร พนักงำน และชุมชนใกล้เคียงในกำรร่วมมือร่วมใจ
กันท ำควำมสะอำด ให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สภำพแวดล้อมถูกสุขลักษณะและมีควำมเหมำะสมกับกำรท ำงำน  
รวมถึงกิจกรรม รณรงค์ให้พนักงำนดูแลสุขภำพตนเอง 

ผลการด าเนินงาน 

 โครงกำรเก็บขยะบรเิวณโดยรอบของบริษัท   Big Cleaning 

 โครงกำรสุขภำพฟติ ชีวติ ดี๊ดี         
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นองค์กรที่
สร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยกำรปลูกฝังให้พนักงำนมีจิตส ำนึกและจิต
อำสำด้ำนส่ิงแวดล้อม รวมถึงพึ่งพำตนเองได้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการเร่ืองการใชท้รัพยากร 
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย 
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นใส่ใจดูแลสภำพแวดล้อม โดยกำรวำงแผน กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร เพื่อให้ได้ประโยชน์

สูงสุดในระยะยำว จึงด ำเนินกิจกรรมเพื่อรักษำส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่กำรคัดเลือกบริษัทคู่ค้ำที่
ใส่ใจในส่ิงแวดล้อม ตลอดจนกระบวนกำรผลิต มีกำรข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชนและกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

การจัดการด้านทรัพยากรและพลังงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านการใช้ไฟฟ้า 
บริษัทฯ เล็งเห็นควำมส ำคญัและคุณคำ่ของพลังงำน จึงได้ด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในบริษัทมำอย่ำง

ต่อเนื่อง กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นส่ิงส ำคัญและเป็นหน้ำที่ของพนักงำนทุกคนที่ต้องร่วมมือกันด ำเนินกำรจัด
กำรพลังงำนและใช้พลังงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้ำหมำยลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 
2563 ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำไม่ต่ ำกว่ำ 5% ต่อหน่วยผลผลิตเมื่อเทียบกับปี 2562 

 

 
 

บริษัทฯ มีกำรฝึกอบรมและรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกประหยัดพลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนัก
และปฏิบัติโดยยึดหลักกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดควำมคุ้มค่ำสูงสุดในทุกกิจกรรมครอบคลุมทั้งกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
น้ ำมัน น้ ำ กระดำษ และอุปกรณ์ส้ินเปลืองอื่นๆ และยังคงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้เข้ำร่วมเป็นสถำนประกอบ
กิจกำรต้นแบบในกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรภำคปฏิบัติ เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

การใช้น้ ามนัเตา 
ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรใช้น้ ำมันเตำ ลดลงจำก ปี 2562  เป็นจ ำนวน 28,570 ลิตร คิดเป็น 26.1%   

 
 
 

การใช้น้ า  
จำกข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ พบวำ่ปี 2563 มีปริมำณกำรใช้น้ ำน้อยกวำ่ปี 2562 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ก๊าซเรือนกระจก)  
บริษัทฯ ได้ศึกษำถึงแหล่งที่มำของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมขององค์กร โดยได้ด ำเนินกิจกรรมกำร

ปรับปรุงเปล่ียนหลอดไฟ เป็นหลอด LED และโคมไฟพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมมำตรกำร
โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก (ประเภทท่ี 2) ท่ีก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก  

 
 

เป้ำหมำยที่จะลดกำรปลดปล่อยคำร์บอนให้น้อยกว่ำปีผ่ำนมำ 5% จำกมำตรกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน
และกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 

 

การบริหารจัดการเร่ืองของเสยี 
บริษัทฯ ยังรณรงค์ และมีโครงกำรคัดแยกขยะอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงำนมีควำมตระหนักและรับรู้ มีวินัยมำก

ขึ้น ท ำให้สำมำรถลดจ ำนวนขยะในปี 2563 ได้มำกขึ้น ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัท และลดภำระในกำรจัดเก็บให้กับฝ่ำย
รัฐมำกยิ่งขึ้น 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรท้ิงขยะ ลดลงจำก ปี 2562  เป็นจ ำนวน 17,168 กิโลกรัม คิดเป็น 33.4%   
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ผลการตรวจวดัคณุภาพน้ าทิ้งจากบริษทั  
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

11.  การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
   บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญ กับระบบควบคุมภำยใน ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในแบบบูรณกำร COSO (The 

Committee Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย กำรควบคุมภำยในองค์กร กำร
ประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ระบบกำรติดตำม โดยก ำหนดให้ส ำนัก
ตรวจสอบภำยในท ำกำรประเมินระบบควบคุมภำยในตำมแบบประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์  รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมินตนเอง (CSA : Control Self – Assessment) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ 
ได้แก่ กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรประหยัดในกำรด ำเนินงำน  รำยงำนทำงบัญชี กำรเงิน และรำยงำนอื่น ๆ มี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลำ  รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อก ำหนดและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท   

ในรอบปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีควำมเห็นร่วมกันว่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
ระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมและเพียงพอ 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ    
– ตำมเอกสำรแนบ 5 – 
 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นำยวรเดช ปึงศิริเจริญ  เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจสอบ ด ำรงต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยส ำนักตรวจสอบภำยใน เนื่องจำกเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณืในสำยงำนดังกล่ำว
เป็นอย่ำงดี อีกทั้งได้รับวุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (Certified Internal Auditor (CIA No. 30825) 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท มีวุฒิกำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์ กำรอบรมที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

2. หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ นำงสำวมรกต กลัดเพ็ชร์ นิติกร ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 

(Compliance) ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

12.  รายการระหว่างกัน 
 

ปี 2563 บริษัทฯ มีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมี
กรรมกำรร่วมกัน ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 5.1 ซึ่งแสดงรำยละเอียดลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกัน แบ่งเป็น  

1. รำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2563 (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 
5.2) 

2. รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินระหว่ำงกัน ณ 31 ธันวำคม 2563 (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 5.3) 
รำยกำรดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำรตำมรำคำตลำดซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ ในกรณีท่ีไม่มีรำคำตลำดอ้ำงอิงก็จะ

ตกลงรำคำกันอย่ำงยุติธรรม และได้รับกำรอนุมัติตำมหลักเกณฑ์รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 

รายการที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี 2563 
 

1. ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติเอกฉันท์
อนุมัติกำรท ำรำยกำรประเภทต่ำงๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จ ำนวน 20 รำย ในส่วนที่เป็นปกติในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ท่ีเกิดขึ้นหรือคำดว่ำจะเกิดขึ้นในปี 2563 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน เพิ่มศักยภำพ
ในกำรแข่งขันอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมีควำมสมเหตุสมผลในเรื่องของรำคำและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีรำยละเอียด
ดังนี ้
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 
 

เกณฑ์การคิดค่าตอบแทน 
1. เช่ารับอสังหาริมทรัพย์ พิจำรณำจำกท ำเลที่ตั้ง ลักษณะสภำพ และกำรใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
2. ค่าบริการประมวลผลกลาง  ก ำหนดจำกต้นทุน บวกค่ำตอบแทนที่เหมำะสม  
3. ค่าปรึกษาธุรกิจ ก ำหนดจำกต้นทุน บวกค่ำตอบแทนที่เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกลักษณะควำมยำก

ง่ำย และขอบข่ำยของกำรให้บริกำร 
4. การให้กู้ยืม ก ำหนดจำกค่ำเฉล่ียของอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ 5 แห่ง 

บวก อัตรำที่เหมำะสม 
5. การค้้าประกัน คิดค่ำธรรมเนียมในอัตรำที่เหมำะสม 

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : ออกจำกห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 
   1. นำยธรรมรัตน์  โชควัฒนำ 

 2. นำงสำวดุษฎี  สุนทรธ ำรง 
 3. นำยสุพจน์  ภควรวุฒิ 
 4. นำงสำวมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ 
ขนาดของรายการ 

รำยกำรดังกล่ำว เป็นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ประเภทท่ี 2 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 
  ประเภทท่ี 3 รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้น 
  ประเภทท่ี 4 รำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริกำร 
  ประเภทท่ี 5 รำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

ซึ่งตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทที่ 2, 3 และ 4 ที่มีขนำดรำยกำรมำกกว่ำ 1 ล้ำน
บำท แต่น้อยกว่ำ 20 ล้ำนบำท หรือมำกกว่ำ 0.03% แต่น้อยกว่ำ 3% ของ NTA แล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ และ
ประเภทที่ 5 ที่มีขนำดรำยกำรน้อยกว่ำ 3% ของ NTA หรือ 100 ล้ำนบำท (ค่ำต่ ำ) ทั้งนี้  3% ของ NTA ณ 30 

มิถุนายน 2562 เท่ากับ 111.70 ล้านบาท ดังนั้น ขนำดของรำยกำรดังกล่ำว บริษัทฯ ไม่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี- 
 

2. ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563  ได้มีมติเอกฉันท์
อนุมัติขำยหุ้นสำมัญ บริษัท สหเอเซียแปซิฟิค จ ำกัด จ ำนวน 640,571 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 5.73 บำท (มูลค่ำตำมบัญชีต่อ
หุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563) เป็นเงิน 3,670,471.83 บำท ให้กับ บริษัท รำมศรทวีกำร จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 12.56  

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย   :  -ไม่มี- 
ความคิดเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  -ไม่มี- 

 

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการท้ารายการระหว่างกัน 
1. รำยกำรที่เป็นธุรกรรมกำรค้ำปกติ ระหว่ำงบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มี

ควำมเกี่ยวข้อง ที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไปใน
สถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มำตรำ 89/12 ฝ่ำย
จัดกำรจะขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งแรกภำยหลังจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี  
เพื่อให้กรรมกำรบริษัทชุดใหม่ได้ทรำบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว ส่วนรำยกำรประเภทอื่นที่ไม่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ท่ีเป็น
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ฝ่ำยจัดกำรจะขออนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ ำในไตรมำส 4 ของทุกปี และฝ่ำยจัดกำรต้องรำยงำนธุรกรรมภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำว
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

2. รำยกำรระหว่ำงกันที่มใิชร่ำยกำรธุรกิจปกต ิจะต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทก่อน
เป็นล ำดับแรก และถ้ำขนำดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นน้ัน อยู่ในอ ำนำจที่จะสำมำรถอนุมัติได้ กำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ แต่ถ้ำขนำดของรำยกำรระหว่ำงกันมีขนำดที่เกินอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรที่จะอนุมัติได้ 
คณะกรรมกำรบริหำรจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น ก่อนน ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติหำกอยู่ในอ ำนำจ ส่วนรำยกำรที่มีขนำดของรำยกำรระหว่ำงกันเกิน
อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท จะถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ต่อไป ในกำรพิจำรณำทุกขั้นตอน ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้ำร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1. ค ำนึงถึงประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะได้รับท้ังในปัจจุบันและอนำคต เช่น 

• ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล 
• โอกำสในกำรท ำธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 

2. หลักประกันท่ีบริษัทฯ ควรจะได้รับจำกกำรท ำรำยกำร 
3. สถำนภำพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมสำมำรถของคณะผู้บริหำร 
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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

 

ความจ้าเป็นและความสมเหตุสมผล 
กำรประกอบธุรกิจ ภำยใต้สภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรง ย่อมต้องกำรพันธมิตรหรือเครือข่ำยทำงธุรกิจ เพื่อเพิ่มควำม

เข้มแข็งและศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งในไปสู่กำรพัฒนำและเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน บุคคลที่เป็นพันธมิตรหรือ
เครือข่ำยของบริษัทเหล่ำนี้ อำจจะเป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำรำยกำร
ด้วย เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผุ้ถือหุ้นในที่สุด 

 

นโยบายและแนวโน้มการท้ารายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทฯ ในฐำนะบริษัทมหำชนตระหนักในควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันยังคงด ำเนินต่อไปเท่ำที่จ ำเป็น จะมีปริมำณ
มำกขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจ โดยจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน” 

 


