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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลักประเภทส่ิงทอ (ป่ันด้ายและทอผา้) ตั้ งแต่ปี 2520 ตลอด
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ บริษทัฯ ยึดหลกัการตามค่านิยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ตั้งแต่เร่ิมแรก ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความส าคญัควบคู่กบัการบริหารจดัการดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี มีการปฏิบติัตามค ามัน่สัญญา ให้ความ
เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดทั้งบริหารจดัการทรัพยากร ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ลดมลพิษ มีการปฏิบติัถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยสถานการณ์ สภาวะแวดลอ้มทางเศษฐกิจของธุรกิจส่ิงทอท่ีไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา 
การแข่งขนัจากต่างประเทศทวีความรุนแรง ประเทศไทยเสียเปรียบดา้นตน้ทุนเมื่อเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจ
โลกท่ีถดถอย ค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ลดลง ลว้นเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผลการด าเนินงานของธุรกิจส่ิงทอขาดทุนอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งบริษทัฯ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และคาดว่าสถานการณ์จะยงัคงไม่ดีขึ้นต่อเน่ืองถึงปี 2564 
 จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการหยุดด าเนินธุรกิจส่ิงทอภายในปี 2564 เพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดกบัผูถ้ือหุ้นตามความละเอียดท่ีได้
แจง้แลว้นั้น ต่อมา มีการเปิดเผยถึงความคืบหนา้เป็นระยะ ๆ จนกระทัง่ วนัท่ี 9 กนัยายน 2564 บริษทัฯ แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ถึงสถานะการด าเนินธุรกิจว่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ไดห้ยุดการผลิตส่ิงทอทั้งหมด และจะส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้เสร็จส้ินภายในเดือน 
กนัยายน 2564 หลงัจากนั้น จะไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกั เหลือเพียงรายไดอ่ื้น เช่น รายรับจากค่าเช่า เงินปันผลรับ และดอกเบ้ียรับ
เท่านั้น จากกรณีน้ี เป็นเหตุให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ แก้ไขโดยผ่าน
กระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเมื่อวนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 และเรียกประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง ขอ 
เพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยสมคัรใจ ทั้งน้ี ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ คือ 
บมจ. สหยูเน่ียน (SUC) จะจดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จากผูถ้ือหุ้นรายอ่ืนเป็นการทัว่ไปทั้งหมด นอกเหนือจากสัดส่วนท่ี SUC 
เป็นผูถ้ือหลกัทรัพย ์ 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. สรุประยะเวลาท่ีผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัฯ จะสามารถแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยไ์ดต้ามมูลค่ายุติธรรมส าหรับหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธ์ิในราคาหุ้นละ 38.35 บาทต่อหุ้น และ 
48.15 ต่อหุ้น ตามล าดบั ระหว่างวนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 ส่วนวนัช าระราคาหลกัทรัพย ์คือ วนัท่ี 7 มีนาคม 25 65 ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดส่้งค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ประกอบกบั ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และ ความเห็นของกิจการ (แบบ  
250-2) ให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายแลว้ ก่อนวนัเสนอซ้ือ 
 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 บริษทัฯ มีรายได้รวม 229.80 ลา้นบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส่ิงทอ 209.11 ลา้นบาท
รายไดอ่ื้น ๆ 20.69 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายรวม 209.66 ลา้นบาท มีก าไรจากการด าเนินธุรกิจส่ิงทอ 0.46 ลา้นบาท ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 
8.93 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมการให้เช่าทรัพยสิ์น) ก าไรสุทธิรวมทั้งบริษทัฯ 9.39 ลา้นบาท มีสินทรัพยร์วม 1,145.95 ลา้นบาท หน้ีสิน
รวม 106.75 ลา้นบาท ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,039.20 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.10:1 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่อง 68.17 เท่า อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.91% ฐานะการเงินของบริษทัฯ มีสภาพคล่องสูง เพื่อเตรียมรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคตซ่ึงอยูใ่นช่วงระหว่าง
การพิจารณาและสรรหาต่อไป 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ือหุ้น คู่คา้ ลูกคา้ พนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกท่านท่ีให้ความไวว้างใจ สนับสนุน
การด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยงัคงยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และต่อตา้นการทุจริต ตามนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสู่ธุรกิจในอนาคตต่อไป 
  

 
(นายปรีชา ชุณหวาณิชย)์ 
     ประธานกรรมการ 
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ส่วนที่  1 
การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

1) โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

บริษทัฯเร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2520 ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ โดยผ่านกระบวนการผลิตท่ีครบ
วงจรตั้งแต่ป่ันดา้ย ทอผา้ ฟอกยอ้มและตกแต่งส าเร็จ ต่อมาเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2537 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมี
บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

1.1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

เมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2551 บริษทัฯ ไดป้รับลดกระบวนการผลิต โดยหยดุกระบวนการฟอกยอ้มและตกแต่งส าเร็จ และน าทรัพยสิ์น
ในส่วนของโรงงานฟอกยอ้มไปร่วมลงทุนกบั Ten Cate Advanced Textiles BV จดัตั้งบริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั 
(TCUA) ด าเนินธุรกิจผลิตผา้ป้องกนัภยัและอนัตรายจากการท างาน ปัจจุบนั TCUA ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี  
22 มีนาคม 2556 และอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

1.1.1) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในการก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) เป้าหมาย 

(Goals) วตัถุประสงค ์(Objectives) และกลยทุธ์ (Strategies) ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

บริหารสินทรัพยข์องบริษทัฯให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   

พันธกิจ (Mission) 

• ยึดปฏิบติัตามค่านิยมหลกัของบริษทัฯ – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 
• จดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
• สรรหาธุรกิจใหม่ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการลงทุน 
• ยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

เป้าหมาย (Goals) 

• เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ ( Objectives ) 

• บริหารสินทรัพยใ์ห้ไดผ้ลคุม้ค่า 

กลยุทธ์ ( Strategies) 

• ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจใหม่ 
• แผนหยดุด าเนินธุรกิจส่ิงทอ 

1.1.2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

• บริษทัฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัอ านาจในการควบคุม โครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

1.1.3) การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน 

• บริษทัฯ ไม่มีการระดมทุนในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ในอดีต บริษทัฯ มีการใชเ้งินลงทุนตรงตามวตัถุประสงคม์าโดยตลอด 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56–1 One Report) 

  

- 3 - 
 

1.1.4) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ ให้ค ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ เง่ือนไขการอนุญาตของส านักงาน และเง่ือนไขการ
รับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

• หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2523 ซ่ึงยงัไม่ตอ้งมีการขออนุญาตจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ทั้งน้ี ไม่มีเง่ือนไขในการรับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

1.1.5) ช่ือ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ประเภทธุรกิจเลขทะเบียนบริษัทฯ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัทฯ จ านวนและชนิดของหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทส่ิงทอ  ทะเบียนเลขท่ี :  0107537000980 
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน 
ส านกังานใหญ่ :  เลขท่ี 1828 ถนน สุขมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  
สาขาท่ี 1 :  เลขท่ี 205 หมู ่4 ถนนสุขมุวิท (ก.ม. 39.5) ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  

 โทรศพัท ์: 0-2311-5111-9  โทรสาร : 0-2323-3123  Home Page : http://www.ut.co.th 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาท เรียกช าระแลว้ 600 ลา้นบาท คิดเป็น 60 ลา้นหุ้น ประกอบดว้ยหุ้นสามญั  45  ลา้นหุ้นๆละ 
10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ 15 ลา้นหุ้นๆละ 10 บาท 

(1) นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ประเภท

หุ้น 
จ านวนหุ้น
ออกจ าหน่าย 

จ านวนหุ้น 
ท่ีถือ 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

1. บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ ากดั 
1828 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต ้
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศพัท ์0-2311-5111-9  
โทรสาร 0-2311-5668,   0-2332-5615 

ลงทุน ธุรกิจ
นายหนา้และบริการ
ซ้ือขายผลิตภณัฑท่ี์
เก่ียวกบัส่ิงทอและ
วตัถุดิบอื่นๆ 

สามญั 1,200,000 235,601 19.63 % 

2. บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากดั 
1828 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์0-2311-5111-9, 0-2322-5600  
โทรสาร 0-2311-5616 

ลงทุน  สามญั 5,000,000 949,993 19.00% 

3. บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั 
1828 ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต ้
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศพัท ์0-2311-5111-9, 0-2322-5600 
โทรสาร 0-2741-6145 

ผลิตและจ าหน่าย 
ชุดป้องกนัไฟฟ้า
สถิตและฝุ่ นละออง 

สามญั 500,000 65,000 13.00% 

4. บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย 
จ ากดั 
205/1 หมู่ 4  ถนนสุขมุวิท ( กม. 39.5 )  
ต าบลบางปูใหม่  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ  10280 
โทรศพัท ์ 0-2323-1088 โทรสาร  0-2323-1089 

ผลิตและจ าหน่าย 
ผา้สี 
  

สามญั 3,850,000 1,900,000 49.35% 

หมายเหตุ:  บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั  ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2556  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการช าระบญัชี 
 

1.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้ทอตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้  โดยผา่นกระบวนการป่ันดา้ย และกระบวนการทอผา้ บริษทัฯ 

อาจมีรายไดจ้ากการให้บริการป่ันดา้ย และ/หรือทอผา้ โดยใชว้ตัถุดิบจากผูว่้าจา้งโดยมีโครงสร้างรายไดต้ามตารางดา้นล่างน้ี 
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ส าหรับการลงทุนในบริษทัร่วม  บริษทัฯไดรั้บส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
1.2.1) โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ (ตามตาราง) 
สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย % การถือ

หุ้นของ
บริษทั 

ปี 2564 
รายได ้
(ลา้น
บาท) 

% ปี 2563 
รายได ้
(ลา้น
บาท) 

% ปี 2562  
รายได ้
(ลา้น
บาท) 

% 

บริษทั :         

ผลิตและจ าหน่ายผา้ทอ  เส้นดา้ย
และบริการ 

บมจ. ยเูน่ียน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  

- 190.11 82.73 432.52 91.84 511.06 68.08 

บริษทัร่วม :         

ลงทุน ธุรกิจนายหนา้และบริการ
ซ้ือขายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัส่ิงทอ
และวตัถุดิบอื่น ๆ 

บจ. ยนิูไฟเบอร์  19.63(1) - 

 
 

- 

 
 

- - 0.44 0.06 

ผลิตและจ าหน่ายผา้สี 
 

บจ.เทนคาเต-้ยเูน่ียน
โปรเทคทีฟแฟบบริค
เอเชีย 

49.35 - - - - - - 

รายไดอ้ื่น บมจ. ยเูน่ียน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- 39.69 17.27 38.41 8.16 239.21 31.86 

รวม 229.80 100.00 470.93 100.00 750.71 100.00 

หมายเหตุ   
(1) บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษทั ยูนิไฟเบอร์ จ ากดั จนถึงไตรมาสท่ีสองของปี 2562  ในสัดส่วนการถือหุ้น 20.83% และ

เปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น  

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 บริษทัฯ รายไดจ้ากการขายและบริการส่ิงทอ จ านวน 190.11 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวของปี 
2563 จ านวน 242.41 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 56.05 เน่ืองจากบริษทัฯ หยุดด าเนินธุรกิจส่ิงทอดา้นการผลิตและการขาย ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2564 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ตามล าดบั 

บริษทัฯมีรายไดอ่ื้นจ านวน 39.69 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากการขายเศษวตัถุดิบ การให้เช่าสินทรัพยบ์างส่วน เงินปันผลรับจากการลงทุน 
การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีบริษทัฯหยดุด าเนินธุรกิจส่ิงทอ และอื่นๆ 

1.2.2) ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม 

ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ คือ ผา้ทอ โดยมีทั้งผา้ฝ้าย 100% ผา้ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือ           ใยสังเคราะห์อ่ืนๆ ท่ีมีคุณลกัษณะ
เฉพาะส าหรับน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผา้ Workwear และผา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน  บริษทัฯ มีบริการรับผลิตเส้นดา้ย และ/หรือทอผา้ 
โดยใชว้ตัถุดิบของผูจ้า้ง 

บริษทัฯไม่ไดพ่ึ้งพิงผูข้ายหรือลูกคา้ หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใด ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 

(2) การตลาดและการแข่งขัน 
(ก) การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั 
− บริษทัฯมีนโยบายการตลาดโดยมุ่งเนน้ลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศท่ีสินคา้มี เคร่ืองหมายการคา้เป็นท่ีรู้จกัในระดบั

นานาประเทศ 
− ในปี 2564 บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้โดยตรงให้กบัลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  มีสัดส่วนมูลค่าการขายในประเทศ และ

ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 44 และ 56 ตามล าดบั 
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− บริษทัฯมีลูกคา้หลกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 8 ราย โดยลูกคา้ต่างประเทศ มีทั้งลูกคา้ในทวีปเอเชียและยโุรป 
− ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้ 2 รายท่ีเกิน 30% ของยอดขายรวม  แต่บริษทัฯไม่ไดพ่ึ้งพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ี

จะมีผลต่อความอยูร่อดของบริษทัฯ  
(ข) สภาพการแข่งขนั 
− แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมส่ิงทอคาดว่ายงัคงชะลอตวั เน่ืองจากยงัคงประสบปัญหาหลายดา้น อาทิเช่น มาตราการกีดกนัทาง

การคา้ในรูปแบบต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและของประเทศคู่คา้ ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิด-19 ท่ีไดส่้งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต ความตอ้งการผูบ้ริโภคลดลง ท าให้การแข่งขนัสูงขี้น 

− บริษทัฯมีคู่แข่ง  12 ราย แบ่งเป็นในประเทศ 6 ราย และต่างประเทศ 6 ราย 
− สภาพการแข่งขนัของธุรกิจส่ิงทอมีความรุนแรง และให้ความส าคญัดา้นราคาเป็นหลกั ท าให้บริษทัฯ เกิดความเสียเปรียบในการ

แข่งขนัเมื่อเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศท่ีมีตน้ทุนดา้นค่าแรงท่ีต ่ากว่า เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม เป็นตน้ 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษทัฯ มีโรงงานผลิตสินคา้ ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 205 หมู่ 4  ถ.สุขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

10280 จากสถานการณ์ตลาดดา้นส่ิงทอท่ีชะลอตวัต่อเน่ืองมาหลายปีและ   มีแนวโน้มลดลง บริษทัฯไดท้ยอยปรับลดก าลงัการผลิตลง เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ผลผลิตในปี 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

รายการ  ปี 2564 ปี 2563 
1.โรงงานป่ันดา้ย    

− ก าลงัการผลิต (พนัปอนด)์ 7,200 7,200 

− ผลิตจริง         (พนัปอนด)์       1,546 7,046 
 2. โรงงานทอผา้    

− ก าลงัการผลิต  (พนัเมตร) 7,776 10,200 
− ผลิตจริง          (พนัเมตร) 3,204 9,843 

นโยบายการผลิตของบริษทัฯ มุ่งเนน้ผลิต สินคา้ส่ิงทอประเภท Technical  workwear ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ให้เหมาะสมกบั 
ขีดความสามารถของกระบวนการผลิต  

วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในการผลิตได้แก่ฝ้าย ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศทั้งหมด ส าหรับเส้นใยสังเคราะห์ส่วนใหญ่จดัหาจากผูผ้ลิต
ภายในประเทศ 

− บริษทัฯไม่ไดพ่ึ้งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึง ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการอยูร่อดของบริษทัฯ 
− สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถุดิบ อาจมีขอ้จ ากดับางประการเก่ียวกบัการจดัหา 

▪ การจดัหาวตัถุดิบหลกัประเภท เช่น ฝ้าย เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงอาศยัสภาพอากาศ ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ มี
ความผนัผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาในตลาดโลก และอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย 

▪ การจดัหาเส้นใยสังเคราะห์  เน่ืองจากมีจ านวนผูผ้ลิตนอ้ยราย และแต่ละรายจะมีคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ
ตอ้งการแตกต่างกนั ซ่ึงราคาจะผนัแปรไปตามชนิดของผลิตภณัฑแ์ละกลไกตลาด 

− ในปี 2564 ไดส้ั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผา้ทอจากผูจ้  าหน่าย รวม 2 ราย มูลค่าการซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศมี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 84 : 16 
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญั ของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน   3 แปลง ท่ีตั้ง  เลขท่ี 205  ม.4  ถ.สุขมุวิท ก.ม. 39.5 
ต.บางปูใหม่  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมเน้ือท่ี 
218 ไร่ - งาน  33 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 70.937 ไม่มี 

ท่ีดิน   4 แปลง ท่ีตั้ง เลขท่ี 65  ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 38  
ต. บางสมคัร   อ.บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา  รวมเน้ือ
ท่ี 84 ไร่ 2  งาน  95 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 5.787 ไม่มี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง      เป็นเจา้ของ 3.548 ไม่มี 

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และอื่นๆ         เป็นเจา้ของ 26.12 ไม่มี 

หมายเหตุ   
1. มูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 1 ไดร้วมส่วนท่ีจดัเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 41.065 ลา้นบาท 
2.  มูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 2 จดัเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 5.787 ลา้นบาท  

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่มี 

1.3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัถือหุ้นในบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
ช่ือบริษทั ประกอบธุรกิจ UT ถือหุ้น 

(%) 
ถือหุ้นใน UT 

(%) 
บริษทัร่วม 

บจ. เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย (1) ผลิต และจ าหน่ายผา้สี 49.35 - / 
บมจ. สหยเูน่ียน ลงทุน จ าหน่ายวตัถุดิบและผลิตภณัฑบ์าง

ประเภทของบริษทัในกลุ่ม 
0.33 49.88 - 

บจ. ยนิูไฟเบอร์ ลงทุน ธุรกิจนายหนา้และบริการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัส่ิงทอและวตัถุดิบอ่ืน ๆ 

19.63 - - 

บจ. ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ ลงทุน 19.00 17.10 - 
บจ. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 
 

ผลิตและจ าหน่ายชุดป้องกนัไฟฟ้าสถิตและ
ฝุ่ นละออง 

13.00 - - 

หมายเหตุ (1) บริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั (TCUA) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อ 22 มีนาคม   
                     2556 และอยู่ระหว่างการช าระบญัชี ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งส ารองค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไวเ้ต็มจ านวนแลว้ 

1.3.2) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ 

- ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1.3.3) ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทัฯ เป็นบริษทัในกลุ่มสหยเูน่ียน ในระหว่างปี มีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการคา้ทัว่ไป ไม่มีลกัษณะ

การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ีรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ของปี 2564 ได้แสดงไวใ้นหัวขอ้ท่ี 9 การควบคุมภายในและรายการ
ระหว่างกนั 
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1.3.4) ผู้ถือหุ้น 

(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

(ก) กลุ่มผูถ้ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จ านวนและสัดส่วน การถือหุ้น โดยนบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้อยูภ่ายใตผู้ม้ี
อ านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นคร้ังล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2564 
ล าดบัท่ี ผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้นสามญั จ านวนหุ้น

บุริมสิทธิ 
จ านวนหุ้นรวม %ของจ านวนหุ้น

ทั้งหมด 
1. กลุ่มบริษทัสหยเูน่ียน 

 1.1 บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 15,580,540 14,348,660 29,929,200 49.88 
 1.2 บริษทั ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ จ ากดั 10,260,200  10,260,200 17.10 
 1.3 บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย จ ากดั 3,668,280  3,668,280 6.11 
 1.4 บริษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จ ากดั 30,000  30,000 0.05 
 1.5 บริษทั พีสเวล จ ากดั 50,000  50,000 0.08 

2. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 3,497,400 400,000 3,897,400 6.50 

3. นายสุรชยั  รติทอง 1,643,000   1,643,000 2.74 

4. นายพิสิฐ  พฤกษไ์พบูลย ์ 1,014,900  1,014,900 1.69 

5. บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 672,900 233,000 905,900 1.51 

6. นายบรรยง  อภิรักษเ์หล่าสกุล 806,300  806,300 1.34 

7. นายชาญ  โสภณพนิช 802,600  802,600 1.34 

8. นางสุขมุล  ศิริมงคลเกษม 502,000  502,000 0.84 

9. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 478,000  478,000 0.80 

10. นายชุตินธร  ดารกานนท์ 380,500                      380,500 0.63 

                                 รวม 39,386,620 14,981,660 54,386,280 90.61 

        หมายเหตุ 
กลุ่มดารกานนท ์ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัคือการลงทุนเป็นผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหุ้นล าดบัท่ี 1.2 และ 1.5 

(ข) กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อ การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั คือ บมจ. 
สหยเูน่ียน 

(2) บริษัทฯไม่ได้เป็น holding company  

(3) ไม่มข้ีอตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ 

1.4) จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1.4.1)  - ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแลว้/จ านวนหุ้น บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 600 ลา้นบาทเรียกช าระแลว้ 600 ลา้นบาทแบ่งเป็นหุ้นสามญั 45 ลา้น

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ  15 ลา้นหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
- ช่ือตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน คือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.4.2) หุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
- สภาพและบุริมสิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิ  มีดงัน้ี 

1. ผูถ้ือหุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลก่อนผูถ้ือหุ้นสามญั 
2. ให้ผูถ้ือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ในอตัราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ไดรั้บสิทธิตั้งแต่รอบปีบญัชี 2529 เป็นตน้ไป 
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3. ปีใดท่ีบริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นบุริมสิทธิไดห้รือจ่ายได้ไม่เต็มตามสิทธิ  ให้สะสมเงินปันผลท่ีพึงจะ
ไดรั้บหรือในส่วนท่ีไดรั้บไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไดเ้ป็นระยะเวลา ไม่เกิน 7 ปี 

4. ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นสามญัได้รับอตัราเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผูถ้ือหุ้นบุริมสิทธิ  มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลใน
ส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ดว้ย โดยให้ไดรั้บเท่ากบัผูถ้ือหุ้นสามญั 

5. ในกรณีท่ีบริษทัฯ เลิกกิจการให้ผูถ้ือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บเงินค่าหุ้นคืนก่อนผูถ้ือหุ้นสามญั 
6. นอกเหนือจากสิทธิท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ ผูถ้ือหุ้นสามญัและผูถ้ือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหนา้ท่ีเท่าเทียมกนัทุกประการ 

1.4.3) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าว 
(Thai Trust Fund) หรือ ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 

1.5) การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
- นอกจากหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นตราสารแห่งทุนแลว้ บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น ไม่ว่าจะเป็นหลกัทรัพยแ์ปลง

สภาพ หรือ ตราสารหน้ีแต่อย่างใด 

1.6) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
“ขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานของกิจการ ในอตัราท่ีไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) ตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ” 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2559 - 2563 

ปี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี2560 ปี 2559 
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) (37.72) (30.65) 19.42 32.36 32.53 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2) การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1) นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
- บริษทัฯ ไดด้ าเนินการให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

2.2) ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ในปี 2564 ช่วงระยะเวลาท่ียงัมีการด าเนินธุรกิจส่ิงทอ มีขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียง ดงัน้ี 

2.2.1) ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบล่วงหน้า 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจป่ันดา้ย ทอผา้ ซ่ึงใชฝ้้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตการจดัหาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์มีความ

แปรผนัทั้งราคาและปริมาณท่ีอาจจะต่างไปจากท่ีคาดการณ์ไว ้ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมีความผนัแปรไปตามปัจจยัต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศท่ีมี
ผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี  การเก็งก าไรของกองทุน Hedge Fund ปริมาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก และนโยบายการน าเขา้ของจีน  
เป็นตน้ ส าหรับโพลีเอสเตอร์ ราคาโพลีเอสเตอร์มีความแปรผนัตามอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลสหรัฐ ซ่ึงจะมีผลต่อการจ ากดัปริมาณการสั่งซ้ือและ
ระยะเวลาการส่งมอบ  อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งจดัหาวตัถุดิบไวล้่วงหน้าในปริมาณท่ีคาดว่าจะผลิตสินคา้ให้ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้
ท่ีมี Lead time การสั่งซ้ือในช่วงสั้น ๆ  จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผนัผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึง
อาจมีผลกระทบต่อไปยงัผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งน้ี บริษัทฯได้ด าเนินการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยการติดตามสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงราคาวตัถุดิบหลกัอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง รวมทั้งการติดต่อกบัลูกคา้ถึงแนวโนม้ความตอ้งการของสินคา้อยูต่ลอดเวลา  เพื่อบริหาร
จดัการจดัซ้ือวตัถุดิบให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ และเหมาะสม 

2.2.2) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้ไปต่างประเทศ โดยขายสินคา้เป็นเงินสกุล US Dollar และ เงินสกุล Euro ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

จึงมีส่วนกระทบต่อผลการด าเนินงานได ้อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดติ้ดตามความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกลชิ้ด และมีมาตรการเพ่ือ
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ลดความเส่ียงไดแ้ก่การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ครอบคลุมมูลค่าของสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา 
และการบริหารรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้อยูใ่นสกุลเดียวกนั 

2.2.3) ความเส่ียงจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 
บริษทั สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ลกัษณะของรายการระหว่างกันเป็นรายการท่ีเกิ ดขึ้นตามปกติธุรกิจท่ีมี

เง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป อีกทั้งยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงิน  มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใ ห้เป็นไปตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  นอกจากน้ี ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯมีนโยบายก าหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมและไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุม 

3) การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามค่านิยมหลัก กล่าวคือ “คุณธรรม  คุณภาพ  

คุณประโยชน์”  ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบติั  บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในการก าหนดนิยาม
ของค่านิยมของบริษทัฯ ดงัน้ี: 

ค่านิยม (Values) : 
คุณธรรม รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องคก์ร และสังคม 

ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 

คุณภาพ เอาใจใส่ในรายละเอียดท่ีลูกคา้คาดหวงั 
ร่วมคิด ร่วมท า ให้บรรลุเป้าหมาย 
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

คุณประโยชน์ ค านึงถึงความคุม้เสมอ 
การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายภาพรวม 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับ

ผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี 
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบขอ้มูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษทัฯ จะร่วมกนักบัคู่คา้ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขปัญหาให้เสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ  รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่าง

เท่าเทียม และเสมอภาค 
การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ 

ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังานโดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ  ตลอดจนให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน 
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ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของลูกคา้  รวมถึงมีระบบรับฟังขอ้คิดเห็น เสนอแนะ หรือขอ้

ร้องเรียน ซ่ึงบริษทัฯ จะน าประเด็นท่ีมีนยัส าคญัดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่สนบัสนุนให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 
นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จ าเป็น 

3.1) นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน  
ด้วยสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและการแข่งขนัทางธุรกิจทัว่โลก มีผลให้ธุรกิจส่ิงทอของประเทศไทยมีแนวโน้มถดถอยและ

ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯไดม้ีการประชุมผูถ้ือหุ้นโดยหยุดธุรกรรมเก่ียวกบัส่ิงทอ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 และสรรหา
ธุรกิจใหม่ต่อไป ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี 

(1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  
(2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบขอ้มูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษทัฯ จะร่วมกนักบัคู่คา้ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขปัญหาให้เสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ  รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่าง

เท่าเทียม และเสมอภาค 
(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ 

ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังานโดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ  ตลอดจนให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน 

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของลูกคา้  รวมถึงมีระบบรับฟังขอ้คิดเห็น เสนอแนะ หรือ 

ขอ้ร้องเรียน ซ่ึงบริษทัฯ จะน าประเด็นท่ีมีนยัส าคญัดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 
(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่สนบัสนุนให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
สนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 
(8) นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จ าเป็น 
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3.2) การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) 
3.2.1) ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
- กระบวนการจัดท ารายงาน  

บริษทัฯ ใชฝ้้ายและโพลีเอสเตอร์เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตผา้ทอ โดยผา่นกระบวนการป่ันดา้ยและทอผา้  ดว้ยอุตสาหกรรมส่ิงทอมี
คุณลกัษณะท่ีใชแ้รงงานเขม้ขน้ และพลงังานไฟฟ้าส าหรับเดินเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์สนบัสนุนหลกั ไดแ้ก่ ระบบอากาศอดั ระบบท าความเยน็
และปรับอากาศ ในกระบวนการผลิตสินคา้  ดงันั้น การด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ซ่ึงพนกังานไดถ้ือปฏิบติัเป็นปกติในการด าเนินงาน อาทิเช่น การอนุรักษพ์ลงังาน การก าหนดมาตรการการปฏิบติัต่างๆเพ่ือลดความสูญเสียใน
กระบวนการท างาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 

มิติความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯมุ่งมั่นปฏิบัติต่อกลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาค และตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม   
หลีกเลี่ยงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมทั้งส่งเสริมการจดัการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
ในห่วงโซ่ธุรกิจ  โดยไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรือการกระท า
ในประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

(1) การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
- ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
- ปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีดี 

(2) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า  
- ให้ความร่วมมือ ช้ีแจง  ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของผูข้าย 
ผูรั้บเหมา ท่ีเขา้มาปฏิบติังานในบริษทัฯ 

(3) การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของธุรกิจอ่ืน 
- รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเผยแพร่หรือใชเ้พื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

(4) การเก่ียวขอ้งกบัการเมืองอยา่งมีความรับผิดชอบ 
- เปิดโอกาสให้พนกังานไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเสรี 

ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้ร้องเรียนหรือโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบั 

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตาม

ขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบขอ้มูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษทัฯ จะร่วมกันกับคู่คา้ตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง และแกไ้ขปัญหาให้เสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 

บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และก าหนดแนวทางปฏิบติัไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือส่ือสารให้กบัพนักงานไดรั้บทราบ รวมทั้งก าหนดเป็นหัวขอ้หน่ึงในการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่   

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินความเส่ียงระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงในประเด็นความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชนั  บริษทัฯ ได้
ก าหนดมาตรการควบคุมในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การจดัซ้ือ-จดัจา้ง 
- ปฏิบติัตามระเบียบว่าดว้ยการจดัซ้ือ 

(2) การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดยอ่ย 
- มีการก าหนดวงเงินและผูรั้กษาเงินสดและเงินสดยอ่ย 
- เขา้ตรวจนบัโดยไม่แจง้ให้ผูรั้กษาเงินสด-เงินสดยอ่ยทราบล่วงหน้า 

(3) การควบคุมสินคา้คงคลงั 
- มีการจดัท าใบบนัทึกรับ-จ่าย  และสอบทานกบัขอ้มูลท่ีบนัทึกในระบบคอมพิวเตอร์ 
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- จดัท าสรุปการเคลื่อนไหวทุกส้ินเดือน 
- ตรวจนบัสินคา้คงคลงัทุกประเภททุก 6 เดือน 

(4) การขายเศษวสัดุเหลือใช ้
- จดัให้มีการประมูลทุก 6 เดือน 
- มีการตรวจชัง่น ้าหนกัร่วมกนั พร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

(5) การรับ การให้ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด 
- พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การรับของขวญั ของก านลั หรือสินน ้าใจ 
- กรณีไดรั้บของจากการท าธุรกรรมของบริษทัฯ ตอ้งส่งมอบของดงักล่าวให้กบับริษทัฯ เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(6) การซ้ือและขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
- ไม่ใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือประโยชน์ของตน หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน 

ทั้งน้ี  บริษทัฯจดัให้มีสายด่วน โทร. 0-2323-1085 ต่อ 1234 ส าหรับรับแจง้เบาะแสการทุจริต ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาไม่มีการแจง้ หรือ
ร้องเรียนในประเด็นท่ีอาจให้เกิดการทุจริต 

- นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษทัฯ มุ่งมัน่ ส่งเสริม ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจ

เกิดขึ้น รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จ าเป็น 
ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 

ตวัช้ีวดั หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  ลา้นบาท 511.06 432.52 190.11 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี  ลา้นบาท 95.86 (37.72) 9.40 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  ร้อยละ 9.54 (3.65) 0.91 

ค่าจา้งและค่าตอบแทนแก่พนกังาน   ลา้นบาท 114.67 97.07 38.13 

ภาษีท่ีจ่ายใหแ้ก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการทอ้งถ่ิน เช่น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ภาษีบ ารุงทอ้งถ่ิน ภาษีโรงเรือน  

ลา้นบาท 1.59 0.43 0.43 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนดา้นสังคม และชุมชน  บาท 21,939 9,000 2,000 

อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้แก่พนกังาน  ร้อยละของฐาน
เงินเดือน 

3 3 3 

ร้อยละของผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการขึ้นไปท่ีมาจากคนในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 42 32 20 

มิติความยัง่ยืนดา้นสังคม 
ตามกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

พ.ศ. 2549  บริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) จ านวน 11 คน โดยมีผูแ้ทนฝ่าย
บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ มีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา 4 คน ผูแ้ทนระดบัปฏิบติัการท่ีผ่านการเลือกตั้งจาก
พนกังาน 5 คน และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ เป็นเลขานุการ ซ่ึงในปี 2564 คปอ. ไดม้ีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามการด าเนินงานดา้น
ความปลอดภยัฯ ตามแผนงานประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ก่ 

- การตรวจสภาพแวดลอ้มการท างาน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน  
- การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจง้เหตุไฟไหม ้ ป้าย สัญลกัษณ์ของระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
- การตรวจวดัจุดร้อน THERMOSCAN อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกนัการเกิดไฟไหม ้
- การตรวจวดัระดบัความเขม้แสงสว่าง ระดับเสียง ปริมาณฝุ่ น ตามระยะเวลาท่ีกฎกระทรวงฯก าหนด รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในบริเวณท่ีมีป้ายก าหนด 
- ผลการฝึกซอ้มอบรมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟในช่วงกลางคืน ตามระยะเวลาท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนด 
- การสุ่มตรวจวดัพนกังานเก่ียวกบัสารเสพติด 
- ติดตามผลการแกไ้ขปรับปรุงจากการตรวจท่ีพบขอ้บกพร่อง 
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- การเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน ซ่ึงจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และก าหนดแนวทางแกไ้ข และมาตรการในการป้องกนั  
- การจดังานสัปดาห์ความปลอดภยั 
- การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี 

นอกจากน้ี  บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดและการติดเช้ือโควิด 19 ดงัน้ี 
(1) ส่ือสารประชาสัมพนัธ์การดูแลตนเองเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ 
(2) การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายพนกังานก่อนเขา้ท างานและคดักรองผูม้าติดต่องานจากภายนอก 
(3) การเวน้ระยะห่างการเขา้แถวลงเวลาเขา้-ออกงาน  การนัง่ในโรงอาหาร และในห้องประชุม 
(4) ท าความสะอาดโรงอาหารโดยการใชน้ ้ายาท าความสะอาดโต๊ะและเกา้อ้ีรับประทานอาหารของพนกังาน สองเวลาคือ 08.30 น. 

และ 13.30 น. ของทุกวนั 
(5) การเฝ้าระวงัพนกังานท่ีเดินทางกลบัจากต่างจงัหวดั 
(6) ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายพนกังานและครอบครัวท่ีพกัในหอพกัทุกสัปดาห์ ซ่ึงผลการตรวจวดัไม่พบผูม้ีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 

ขอ้มูลดา้นบุคลากร หน่วย 2562 2563 2564 

จ านวนพนกังานรวม     

- พนกังานประจ า คน 458 397 19 

- พนกังานชัว่คราว คน 62 33 5 

- จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ     

- ชาย คน 168 135 14 

- หญิง คน 352 295 10 

- จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน     

- ระดบัปฏิบตัิการ คน 276 213 1 

- ระดบับงัคบับญัชาและสายวิชาชีพ คน 222 198 18 

- ระดบัผูจ้ดัการ  คน 22 19 5 

- ร้อยละของพนกังานท่ีจะเกษียณอาย ุ  
 

  

- ใน 5 ปี (ช่วงอาย ุ55-60 ปี)  ร้อยละ 22.88 27.59 25.00 

- ใน 10 ปี (ช่วงอาย ุ50-60 ปี)  ร้อยละ 43.27 50.56 41.67 

อตัราการลาออก (Turn Over Rate)  ร้อยละ 28.29 20.20 96.50 

อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากการลาคลอด  ร้อยละ 100 100 - 

จ านวนพนกังานท่ีเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ  คน 7 7 1 

จ านวนพนกังานท่ีอยูใ่นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ     

- ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัฯ  คน 2 2 - 

- ตวัแทนลูกจา้ง  คน 9 9 - 

อตัราการลาหยดุงานท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากการท างานต่อชัว่โมงการท างาน (AR)  % 0.88 1.27 0.01 

จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการท างาน คน 0 0 0 

ชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี ชัว่โมง 5.35 5 4 

พนกังานท่ีไดรั้บการประเมินผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 

อตัราส่วนค่าตอบแทนของพนกังานหญิงและชาย อตัราส่วน 63:37 63:37 48:52 
 

- ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
บริษทัฯ ผลิตและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของลูกคา้  รวมถึงมีระบบรับฟังขอ้คิดเห็น เสนอแนะ หรือ

ขอ้ร้องเรียน ซ่ึงบริษทัฯ จะน าประเด็นท่ีมีนยัส าคญัดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 
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ผลิตภณัฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100  ส าหรับผลิตภณัฑ์ Class II กล่าวคือผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ไม่เป็น
อนัตรายท่ีเกิดจากการสัมผสัผิวหนงั 

 ในปีท่ีผา่นมา ไม่มีประเด็นท่ีมีนยัส าคญัจากการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัขอ้ก าหนดและการใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกบักิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา การด าเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโนม้ท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อชุมชนทอ้งถิ่น 

3.2.2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  
ตามตารางขา้งล่างได้แสดงถึงช่องทางการเช่ือมโยง ความคาดหวงั และการตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียในประเด็น

ต่างๆ  

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเช่ือมโยง ความคาดหวงั การตอบสนอง 

ผูถื้อหุ้น 
  

- การประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี  

- เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

- โทรศพัท ์

- แผนงานหรือแนวทางลา้งขาดทุน
สะสม 

- มีการพิจารณาหลายแนวทางในการหาธุรกิจ
ใหม่หรือน าทรัพยสิ์นท่ีมีมาใชป้ระโยชน์อื่น 
แต่ในระหว่างน้ียงัไม่เหมาะท่ีจะลงทุน 

พนกังาน - กล่องรับขอ้คิดเห็น/เสนอแนะ 

- โทรศพัทส์ายด่วน 

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

- คณะกรรมการสวสัดิการ 

- กิจกรรมประจ าปี 

- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ี
เหมาะสม 

- ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มการท างาน  

- การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

- การปฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม 

- ปฏิบตัิตามกฎกระทรวง 

- มาตรการป้องกนัการติดเช้ือและการแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด 19 

ลูกคา้ - การส ารวจความพึงพอใจ 

- การพบปะเยี่ยมเยียน  

- โทรศพัท ์

- โทรสาร  

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

- มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลง 

- การปรับปรุง/พฒันาสินคา้เพื่อลด
ตน้ทุน 

- ตอบสนองความตอ้งการท่ีเป็นธรรม 

- การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

คู่คา้และเจา้หน้ี - การเยี่ยมชม/พบปะ  

- โทรศพัท ์ 

- โทรสาร 

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

- ไดรั้บการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม 

- ปฏิบตัิตามสัญญา และขอ้ตกลง
ต่างๆ 

- การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ชุมชนและสังคม - การพบปะ พูดคุยกบัผูน้ าชุมชน 

- โทรศพัท ์

- การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม - การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

- การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3.3) การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

ท่ีตั้งบริษทัฯ เลขท่ี 205 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ก.ม. 39.5 ต าบลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  ขนาดของ
ท่ีดิน 218 ไร่ 33 ตารางวา โดยบริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ พ้ืนท่ีโดยรอบท่ีตั้งบริษทัฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นชุมชน วดั โรงเรียน สถานท่ี
ราชการ โดยดา้นทิศใตข้องบริษทัฯ ความยาวประมาณ 500 เมตรติดกบัถนนเลียบชายฝ่ังอ่าวไทย 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56–1 One Report) 

  

- 15 - 
 

3.3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 
วตัถุดิบเหลือใชใ้นกระบวนการผลิตไดแ้ก่ เศษฝ้าย  เศษดา้ย เศษผา้ และเศษวสัดุห่อหุ้ม บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

3.3.2) ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
ในปีท่ีผา่นมาไม่มีประเด็นท่ีมีนัยส าคญัเก่ียวกบัการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่นการปล่อยน ้าทิ้ง ของเสีย หรือ

การหกร่ัวไหล 
ตวัช้ีวดั หน่วย 2562 2563 2564 

วตัถุดิบหลกั      

- ฝ้าย ตนั 2,153 1,761 63 

- โพลีเอสเตอร์ ตนั 1,975 1,842 188 

ปริมาณการใชพ้ลงังานฟอสซิล       

- น ้ามนัดีเซล   MJ 82,800 77,756 23,127 

- NGV MJ 20,597,251 16,956,373 5,655,950 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า  MJ 103,584,413 83,038,792 27,145,267 

ปริมาณการใชน้ ้ าจ าแนกตามแหล่งน ้า     

- น ้าประปา  ลบ.เมตร 132,778 94,364 49,027 

- น ้าบาดาล  ลบ.เมตร 51 4,595 0 

การน าน ้าผ่านระบบ RO กลบัมาใชใ้หม่  ร้อยละ 15.76 19.37 - 

ปริมาณน ้าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน  ลบ.เมตร 133,076 98,951 49,027 

ปริมาณของเสีย   
 

  

- ของเสียอนัตราย  ตนั 0 0 0 

- ของเสียไม่อนัตราย  ตนั 792 792 152 

การร่ัวไหลของสารเคมี/น ้ามนั/น ้าท้ิง/ของเสีย ท่ีมีนยัส าคญั  คร้ัง 0 0 0 

ค่าใชจ้่ายและการลงทุนในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม  ลา้นบาท  0 0 0 

ค่าก าจดัและบ าบดัของเสีย  บาท 120,000 120,000 0 

3.4) การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
3.4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษทัฯได้ด าเนินการจดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ โดยผ่านการเลือกตั้งจากพนักงานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานเร่ืองหลกัเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการสวสัดิการซ่ึงนอกจากจะมีหนา้ท่ี
ตรวจตรา ควบคุม ดูแล และเสนอแนะ การจดัสวสัดิการท่ีบริษทัฯ จดัให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจดัรถรับ-ส่ง หอพกั พยาบาล กีฬา บนัเทิง 
โภชนาการ และเผยแพร่ความรู้แลว้ บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึง
ในปี 2564 ไดจ้ดักิจกรรมเน่ืองในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 

- มอบของร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติให้โรงเรียนเอ่ียมสุรีย ์เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 2564 

- บริจาคถุงยงัชีพสนบัสนุนกิจกรรมดา้นบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบสาธารณภยั(อุทกภยั) ให้เหล่ากาชาดจงัหวดัอุทยัธานี เมื่อวนัท่ี  
22 ตุลาคม 2564 

- กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระประจ าปี วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 
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3.4.2) ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
(1) บริษทัฯไม่มีเร่ืองถูกตรวจสอบหรืออยูร่ะหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีว่าการด าเนินงานของบริษทัฯ มีการ 

ฝ่าฝืนกฎหมายอยา่งมีนยัส าคญั 
(2) การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบดา้นลบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตามหลกัการ  

8 ขอ้ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีท่ีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือ 
ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

4) การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
4.1) การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงิน 
 ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2564 ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ สามารถวิเคราะห์และอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ (Overview) 
 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผา้ทอตามค าสั่งซ้ือของ
ลูกคา้ โดยผ่านกระบวนการป่ันดา้ยและกระบวนการทอผา้และบริษทัฯ อาจมีรายไดจ้ากการให้บริการป่ันดา้ย และ/หรือทอผา้ โดยใชว้ตัถุดิบ
จากผูว่้าจา้ง 
 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจ 
จนกระทัง่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติให้หยุดประกอบธุรกิจส่ิงทอ ทั้งน้ีไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมื่อ
วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 และบริษทัฯได้เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นระยะเร่ือยมา กระทัง่ถึง วนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2564 บริษทัฯ ไดห้ยดุธุรกรรมการผลิตดา้นส่ิงทอทั้งหมด เหลือธุรกรรมดา้นการขายส่ิงทอถึงส้ินเดือนกนัยายน 2564  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การหยุดด าเนินธุรกิจส่ิงทอเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดความเสียหายต่อผูถ้ือหุ้นในระดบัสูง ซ่ึงเห็นไดจ้าก ผลการด าเนินงานเฉพาะดา้น
ส่ิงทอในรอบระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา มีผลขาดทุนมาโดยตลอด ซ่ึงเกิดจากปัจจยัสภาพการแข่งขนัของธุรกิจน้ีมีความรุนแรง และมุ่งเน้นดา้น
ราคาเป็นหลกั  บริษทัฯเสียเปรียบในการแข่งขนัเมื่อเทียบกบัคู่แข่งในต่างประเทศท่ีมีตน้ทุนดา้นค่าแรงงานท่ีต ่ากว่า อีกทั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ
ผลิตมีอายุการใชง้านนาน ท าให้มีขอ้จ ากดัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ ท าให้ค าสั่งซ้ือของลูกค้าลดลงอย่างมาก และคาดว่าสถานการณ์ธุรกิจส่ิงทออาจจะยงัคงไม่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญั หลงัการหยดุธุรกิจส่ิงทอ บริษทัฯ จะมีรายไดอ่ื้น ประเภทการให้เช่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นท่ีดิน อาคารโรงงานบางส่วน และ
มีเงินปันผลรับจากการลงทุนเท่านั้น 

ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID -19 ต่อเน่ืองจากปี 2563 จนถึงปี 2564 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
รวมทั้งอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซ่ึงมีอุปสงคล์ดลง ค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ลดลง 
 - ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินยูโร มีทิศทางไม่แน่นอน 
กระทบต่อรายรับสกุลเงินบาทของบริษทัฯ ในส่วนของธุรกรรมการส่งออก 

สรุปผลประกอบการ 
 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 9.39 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 47.11 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 
ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 37.72 ลา้นบาท ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการยกเลิกการด าเนินธุรกิจส่วนงานส่ิงทอ ซ่ึงบริษทัฯ
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเร่ืองน้ีเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งไดแ้จ้งขอ้มูลให้ลูกคา้ทราบ ลูกคา้จึงไดม้ีค  าสั่งซ้ือ
ล่วงหนา้ โดยบริษทัฯผลิตสินคา้เสร็จส้ินภายใน 30 มิถุนายน 2564 และทยอยส่งมอบสินคา้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2564 โดยรายการผลิตใน
ปี 2564 ผลิตเฉพาะสินคา้ท่ีสามารถท าก าไรได ้ บริษทัฯ จึงมีก าไรสุทธิมากขึ้นเมื่อเทียบกบัปี 2563 ทั้งน้ีตามรายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตไดต้รวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดแ้บ่งการแสดงรายการงบก าไรขาดทุนเป็นการด าเนินงานต่อเน่ือง และการด าเนินงานท่ี
ยกเลิกในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  

 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร (Results of Operations) 
(ก)  ส่วนงานที่ยกเลิก 
-   รายได้  
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(1) รายได้จากการขายและบริการ 
   ส าหรับปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 190.11 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2563 จ านวน 242.41 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 56.05 เน่ืองจากบริษทัฯ หยุดธุรกรรมการผลิตส่ิงทอทั้งหมดภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยไดผ้ลิตสินคา้เฉพาะ
ประเภทท่ีมีวตัถุดิบและ/หรือสินคา้ท่ีลดผลกระทบของลูกคา้จากการท่ีบริษทัฯ หยุดผลิต ลูกคา้จึงสั่งซ้ือสินคา้ไวเ้ป็นวตัถุดิบล่วงหน้าเท่านั้น 
ยอดขายจึงลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาท่ียงัด าเนินงานปกติ 

(2) รายได้อ่ืน 
 รายการท่ีมีนยัส าคญั คือ รายการก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีบริษทัฯ ไม่ไดใ้ชง้านแลว้ จ านวน 10.63 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นจ านวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแลว้ ทั้งน้ีเกิดจากเหตุการณ์การหยุดด าเนินธุรกิจส่ิงทอและมีการทยอยขายทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตสินคา้
ประเภทส่ิงทอ 
 สรุป รวมรายไดข้องส่วนงานท่ียกเลิกมีจ านวน 209.11 ลา้นบาท ลดลง 241.59 ลา้นบาท หรือ 53.60%  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีรายไดร้วม 450.70 ลา้นบาท  

       

- ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี เพ่ิม (ลด) 

2564 2563 จ านวน ร้อยละ 
ตน้ทุนขายและบริการ 156.34 435.64 (279.30) (64.11) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3.07 10.20 (7.13) (69.90) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38.03 59.80 (21.77) (36.41) 
- ตน้ทุนขายและบริการลดลง 279.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 64.11 เน่ืองจากการใชว้ตัถุดิบลดลง ค่าใชจ่้ายในการผลิตลดลง อนัเป็น

ผลจากธุรกรรมการขายท่ีลดลง ซ่ึงสัดส่วนของตน้ทุนขายท่ีลดลง ลดมากกว่าสัดส่วนรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ทั้งน้ีเกิดจากการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงาน  

- ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 7.13 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนของธุรกรรมการขายท่ีลดลง 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 21.77 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเป็นค่าใช้จ่ายด้านพนักงานลดลง เน่ืองจากการเลิกจ้างพนักงานตาม

แผนงาน 

-   ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
ส าหรับการด าเนินงานท่ียกเลิกบริษทัฯ มีก าไรส าหรับปี 2564  เท่ากบั 0.46 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 47.24 ลา้นบาท เมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกันของปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีผลขาดทุนจ านวน 46.78 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากมีก าไรจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ จ านวน 10.63 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารลดลง 28.90 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวขา้งตน้  
   (ข) ส่วนงานที่ด าเนินงานต่อเน่ือง 
   -  รายได้ 

 ส าหรับปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดค้่าเช่า 17.89 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีจ านวน 18.08 ลา้นบาท และมีรายไดเ้งินปันผล 2.80 
ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 0.65 ลา้นบาท รวมรายไดข้องส่วนงานท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของปี 2564 เท่ากบั 20.69 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 0.46 ลา้นบาท จากเงิน
ปันผลท่ีเพ่ิมขึ้น 

  -  ค่าใช้จ่าย 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2564 เท่ากับ 12.22 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1.33 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีจ านวน 10.89 ลา้นบาท

เน่ืองจากมีค่าตอบแทนคณะท างานสรรหาธุรกิจใหม่ 
บริษทัฯ มีรายไดท้างการเงิน คือ ดอกเบ้ียรับ จ านวน 2.00 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 0.55 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีจ านวน 1.45 

ลา้นบาท เน่ืองจากมีการลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินฝากประจ า จึงไดรั้บผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
-   ก าไรสุทธิ 
ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองบริษทัฯมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2564  มีจ านวน 8.93 ลา้นบาท ลดลง 0.13 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

สาเหตุจากปัจจยัการเปลี่ยนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ 
 ผลก าไรสุทธิรวมของบริษทัฯ ทั้งจากการด าเนินงานต่อเน่ือง และการด าเนินงานท่ียกเลิก ส าหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 มีจ านวน 9.39 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 47.11 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 37.72 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจาก
ก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 36.89 ลา้นบาท ทั้งน้ีเน่ืองจากตน้ทุนขายลดลงในสัดส่วนท่ีมากกว่ารายไดจ้ากการขายท่ีลดลง รวมทั้งค่าใชจ่้ายด าเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งธุรกรรมส่ิงทอลดลง 

ความสามารถในการท าก าไร 

รายการ หน่วย 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 2563 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายไดร้วม % 4.09 (8.01) 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่า 0.10 : 1 0.19 : 1 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น % 0.91 (3.65) 

 
- อัตราส่วนก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม 

ปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 9.39 ลา้นบาท มีรายไดร้วม 229.81 ลา้นบาท อตัราก าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 4.09 ซ่ึงมี

แนวโน้มท่ีดีกว่าปี 2563 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ (8.01) ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัจาก บริษทัฯมีก าไรเพ่ิมขึ้นจากรายการก าไรจากการจ าหน่าย

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ 10.63 ลา้นบาท โดยปี 2564 บริษทัฯมีก าไรสุทธิในขณะท่ีปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 37.72 

ลา้นบาท 

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2564 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น 0.10 เท่า ต ่ากว่าปี 2563 ซ่ึงอยู่ท่ี 0.19  เท่า เน่ืองจากหน้ีสินลดลง สัดส่วน

ของหน้ีสินเมื่อเทียบกบัส่วนของผูถ้ือหุ้นจึงยงัอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 

สัดส่วนของก าไรสุทธิ ปี 2564 ให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.91 ซ่ึงสูงกว่างวดเดียวกนัของปีท่ีผ่านซ่ึงไม่มี

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นโดยผลการด าเนินงานปีท่ีแลว้ขาดทุนแต่ในปีน้ีบริษทัฯมีก าไรอีกทั้งก าไรงวดน้ีเพ่ิมขึ้นจากเงินปัน

ผลรับเพ่ิม และมีก าไรจากการขายทรัพยสิ์นบางส่วน 

 

     ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 ฐานะการเงิน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีโครงสร้างฐานะการเงินดงัน้ี  

หน่วย:ลา้นบาท 

                      รายการ 

ส าหรับปีสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

ปี เพ่ิม (ลด) 

2564 2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 1,145.95 1,205.70 (59.75) (4.96) 
หน้ีสินรวม 106.75 188.61 (81.86) (43.40) 
ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 1,039.20 1,017.09 22.11 2.17 
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การเปลี่ยนแปลงขององคป์ระกอบในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถ้ือหุ้น มีดงัน้ี 
(1) สินทรัพย์ 

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,145.95 ลา้นบาท โดยมีองคป์ระกอบของสินทรัพยห์มุนเวียนร้อย

ละ 36.03 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 63.97 เมื่อเปรียบเทียบสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 1,205.70 ลา้นบาท 

ลดลง 59.75 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.96 สาเหตุหลกัของการเปลี่ยนแปลงมีดงัน้ี 

▪ สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงสุทธิ 45.42 ลา้นบาท เน่ืองจากการหยุดประกอบธุรกิจส่ิงทอมีการสะสมรายการท่ีเก่ียวขอ้งมี

ผลให้สินคา้คงเหลือลดลง 67.50 ลา้นบาทและลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 79.04 ลา้นบาท บริษทัฯไดก้ลบัมาในรูปเงินสดรวม
กบัเงินสดยกมา น าไปลงทุนเพ่ิมบญัชีเงินฝากประจ า ซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 168.73 ลา้นบาท  

▪ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจ านวน  14.32 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่

หมุนเวียนอ่ืนรวม 15.90 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้น รวมทั้งรายการ ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จ านวน 28.10 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีการขายเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และจดัประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไป
เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย  ส่วนพนัธบตัรท่ีมีภาระค ้าประกนักบัการไฟฟ้านครหลวง ลดจ านวนลง 4.00 ลา้นบาท  

คุณภาพของสินทรัพย์ 
บริษทัฯ มีการบริหารจดัการสินทรัพยห์มุนเวียนอย่างเหมาะสมสินทรัยพท่ี์ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน เป็นสินทรัพยท่ี์

มีคุณภาพ เช่น เงินฝากประจ าท่ีสถาบนัการเงิน จ านวน 370 ลา้นบาท  มีก าหนดเวลารับช าระคืนในเดือน มกราคม เดือน เมษายน และเดือน

กนัยายน ในปี 2565 ส าหรับสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย จ านวน 7 ลา้นบาท บริษทัฯไดม้ีการเสนอขายทรัพยสิ์นและมีผูป้ระมูลซ้ือแลว้ในช่วง

เดือน มกราคม - กุมภาพนัธ์ 2565 

 ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นจ านวนเงินสุทธิท่ีมีการส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างการช าระ

บญัชีครบถว้นแลว้  ส่วนรายการสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นเงินลงทุนท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรม รายการอ่ืนๆ เป็นสินทรัพยท่ี์ มี

ตวัตนท่ีมีมูลค่าอยูจ่ริง จึงสรุปไดว่้า สินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพ 

(2) หนี้สิน 

บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 106.75 ลา้นบาท ลดลง 81.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.40 สาเหตุหลกัของการเปลี่ยนแปลงมาจาก

รายการมีการช าระหน้ีธุรกิจส่ิงทอท าให้เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน ลดลง 31.78 ลา้นบาท เน่ืองจากการหยุดธุรกรรมการผลิตส่ิงทอ ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองถึงรายการหน้ีสินประเภทส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ลดลง 63.91 ลา้นบาท   

(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถ้ือหุ้นจ านวน 1,039.20 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 22.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.17 โดยเพ่ิมขึ้นจากผลก าไรสุทธิ 

จ านวน 9.39 ลา้นบาท เขา้เป็นก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร นอกจากน้ี รายการองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้นเพ่ิมขึ้น 12.72  ลา้น

บาท ซ่ึงบนัทึกปรับปรุงเพ่ิมมูลค่ายุติธรรมผา่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีตอ้งบนัทึกก าไรจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้แสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
 โครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2564 ประกอบด้วย หน้ีสินรวม 106.75 ลา้นบาท และส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม 
1,039.20  ลา้นบาท เมื่อเทียบสัดส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นเท่ากบั 0.10 ต่อ 1 ซ่ึงแสดงถึงภาระหน้ีสินมีนอ้ยมาก เมื่อเทียบกบัส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น ในขณะท่ีบริษทัฯ หยดุธุรกิจการผลิตส่ิงทอ  ส้ินปี 2564 ยงัไม่มีธุรกิจใหม่ โครงสร้างเงินลงทุนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงเตรียมไวส้ าหรับธุรกิจในอนาคต ถือว่าเหมาะสม แสดงถึงบริษทัฯ มีฐานะการเงินมัน่คง 

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 
          แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ านวน 34.24 ลา้น
บาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 73.08 ลา้นบาท เกิดจากกิจกรรมการไดม้าหรือใชไ้ป ดงัน้ี 
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หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 

ส าหรับปี 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม เปลี่ยนแปลง 

2564 2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 
กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 74.86 187.96 (113.10) (60.17) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (147.94) (193.00) 45.06 23.35 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน - - - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (73.08) (5.04) (68.04) (1,350.0) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 107.32 112.36 (5.04) (4.49) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 34.24 107.32 (73.08) (68.10) 

o เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง เน่ืองจากมีการจ่ายช าระเจา้หน้ี นอกจากน้ีมีการจ่ายผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังานจากการลดจ านวนพนกังานจ านวน 63.91 ลา้นบาท  
o เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 147.94 ลา้นบาท สาเหตุหลกัคือ เงินสดใชใ้นการลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว

เพ่ิมขึ้น (ลงทุนเป็นเงินฝากประจ าท่ีมีอายุ 7 เดือน และ 9 เดือน) จ านวน 170 ลา้นบาท และมีรายการรับเงินจากการ

จ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 13.35 ลา้นบาท และไดรั้บเงินปันผล 2.80 ลา้นบาท  

o ไม่มีการไดม้าหรือใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
 บริษทัฯ มีอตัราส่วนโครงสร้างของเงินทุนท่ีมาจากหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้นเท่ากบั 0.10 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงสัดส่วน

ของหน้ีสินยงัอยูใ่นระดบัต ่า เมื่อเทียบกบัแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากส่วนของผูถ้ือหุ้น  

รายจ่ายลงทุน 
ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีรายจ่ายลงทุนเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 

รายการ หน่วย 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 2563 
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 68.17 4.41 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 68.17 3.76 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 4.63 3.15 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 75 79 
 

o อตัราส่วนภาพคล่อง และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว มีอตัรา 68.17 เท่า แสดงถึงการท่ีบริษทัฯ มีสภาพคล่องสูง 

สามารถช าระหน้ีสินหมุนเวียนไดห้มดภายในระยะเวลาอนัสั้น 

o อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ มีจ านวน 4.63 เท่า เน่ืองจากมีกิจกรรมการขายสินคา้ลดลง สอดคลอ้งกบันโยบายการ

หยดุธุรกิจส่ิงทอของบริษทัฯ 

o ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา และอยูใ่นช่วงเวลาของเครดิตเทอม 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่เติม 
บริษทัฯ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม เน่ืองจากมีสภาพคล่องส่วนเกิน และมีการหยดุธุรกิจส่ิงทอไปแลว้ โดยใน

อนาคต บริษทัฯมีความจ าเป็นตอ้งการแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพ่ิมเติม สามารถติดต่อใชว้งเงินจากสถาบนัการเงินได ้
 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56–1 One Report) 

  

- 21 - 
 

ความสามารถในการช าระหนี ้และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมและภาระผูกพนัท่ีส าคัญ 
ปีปัจจุบนับริษทัฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน ไม่มีภาระหน้ีเงินกู ้จึงไม่ตอ้งช าระหน้ีเงินกูยื้มแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ 

มีการช าระหน้ี(ถา้มีหน้ีสิน) ไดต้ามก าหนดเวลา และสามารถปฏิบติัไดต้ามเง่ือนไข 

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้น (Contractual Obligations) และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
 (Off-Balance Sheet Arrangements) 
 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 27  เร่ืองภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีตามรายงาน
ทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

4.2) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward looking) 
 ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2563 ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ืองการหยุดด าเนินธุรกิจส่ิงทอ (ป่ันดา้ยและทอผา้) และมีการเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองน้ีเป็นระยะๆ ถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีไดแ้จง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบใน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 แลว้ และการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เร่ืองการ
เพิกถอนหุ้นสามญัจากเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนเร่ืองการสรรหาธุรกิจใหม่ ยงัอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคต 

4.3) ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 (หน่วย: พนับาท) 
รายการ 2564 2563 2562 2561 

รวมสินทรัพย ์ 1,145,951 1,205,697 1,163,366 1,082,749 

รวมหน้ีสิน 106,754 188,613 111,371 124,490 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,039,197 1,017,084 1,051,995 958,259 

รวมรายได ้ 229,805 470,929 749,326 819,105 

รวมค่าใชจ่้าย 209,659 516,526 620,584 799,707 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 439 84,228 

รายไดท้างการเงิน 1,998 1,447 947 1,300 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได ้ 22,144 (44,150) 130,128 104,926 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (12,749) 6,426 (34,265) (1,278) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 9,395 (37,724) 95,863 103,648 

อัตราส่วนทางการเงิน 
 2564 2563 2562 2561 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นสามญั                      ( บาท) (0.26) (1.31) 1.66 1.84 

เงินปันผลต่อหุ้น                             ( บาท) 0 0 0 0 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น      ( บาท) 17.32 16.95 17.53 15.97 

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายไดร้วม    (  %   ) 4.09 (8.01) 12.79 12.63 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น                           (  %  ) 0.91 (3.65) 9.54 11.08 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์                                  (  %  ) 0.80 (3.18) 8.54 9.90 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น         (เท่า) 0.10 0.19 0.11 0.13 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    (เท่า) 68.17 4.41 13.83 5.54 
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5) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
5.1) ข้อมูลทั่วไป ช่ือ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของ บุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์: 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีตั้ง :   เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
            โทรศพัท ์: 0-2009-9000  โทรสาร : 0-2009-9991 
ผูส้อบบญัชี :  
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  6287 (เป็นผูส้อบบญัชีปีท่ี 2) หรือ 
นายกฤษดา เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4958 หรือ 
นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4501 หรือ 
นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3853  
 

ท่ีตั้ง :   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์:  0-2264-9090 โทรสาร : 0-2264-0789- 90 

5.2) ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ทราบถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยเูน่ียน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 12/2563 เร่ืองการหยดุด าเนินธุรกิจส่ิงทอและสรรหาธุรกิจใหม่ 

หลงัจากนั้นบริษทัฯไดแ้จง้แผนการด าเนินการหยดุประกอบธุรกิจส่ิงทอและการสรรหาธุรกิจใหม่ รวมทั้งแจง้ความคืบหน้าในเร่ือง
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นระยะ ๆ 

เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 บริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ทราบถึงสถานการณ์ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ว่า 
ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้คยแจง้สารสนเทศเก่ียวกบัการหยดุประกอบธุรกิจการผลิตส่ิงทอทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 โดยบริษทัฯ คาดว่าจะ
ขายและส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้เสร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2564 หลงัจากนั้นบริษทัฯจะไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกั จะมีเพียง
รายไดค้่าเช่าและรายไดเ้งินปันผลซ่ึงไม่ใช่รายไดจ้ากการด าเนินงานของธุรกิจหลกั รวมถึงจะขายทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส่ิงทอ
ให้เสร็จส้ินต่อไป 

เมื่อวนัท่ี 21 ตุลาคม 2564 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จากการเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยสมคัรใจ ทั้งน้ี บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ ด าเนินเร่ืองท าค าขอเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ประกอบกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของกิจการ (แบบ 250-2) ส่งให้ผูถ้ือหุ้นทุกราย
แลว้ อน่ึง ระยะเวลาการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพยข์องผูถ้ือหุ้นอยูร่ะหว่างวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 และช าระราคา
ดงักล่าวในวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 

5.3) ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีกระทบกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

5.4) ตลาดรอง 
- คือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.5) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ า (เฉพาะกรณีตราสารหนี้) 
 - บริษทัฯ ไม่ไดอ้อกตราสารหน้ี 
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ส่วนที่ 2 
การก ากับดูแลกิจการ 

6) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

6.1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและส่งเสริมให้ บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ี

มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือส่งเสริม
ให้น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ป
ปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

6.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ไดท้บทวนและก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 
หลกัปฏิบติั 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน 
หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
หลกัปฏิบติั 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบติั 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล  
หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

ทั้งน้ี ให้มีการส่ือสาร เพ่ือให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบติัเมื่อสภาพการณ์ 
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

บริษทัฯไดก้ าหนดแนวปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงสามารถดูไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.ut.co.th 

6.1.2) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

ในปี 2564 บริษทัมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
1. ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 28 ซ่ึงก าหนดให้มขีึ้นในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอเร่ือง

เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563  เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.ut.co.th   
ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอเร่ืองมาบรรจุเป็นวาระ 

2. เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 28  พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  http://www.ut.co.th   และให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 28 ให้ผูถ้ือหุ้นทราบลว่งหนา้เพ่ือศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้น ทั้งน้ี เอกสารท่ี
ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมประกอบดว้ย 

(1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 27 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2563 
(2) รายงานประจ าปี งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code 
(3) ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
(4) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
(5) ขอ้บงัคบับริษทัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 

http://www.ut.co.th/
http://www.ut.co.th/
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(6) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข และแบบ ค.) 
(7) แผนท่ีสถานท่ีประชุม  

3. ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 28 
(1) ในการเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่ละวาระไดอ้า้งอิงหลกัเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบั และ/หรือตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ไดแ้สดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไวอ้ยา่งชดัเจน 
(3) ไดจ้ดัท าค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น รวมถึงเอกสารท่ี

ตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน 
4. การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 28  เมื่อวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.  

(1) ไดจ้ดัขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารส านกังานใหญ่บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1828 ถนนสุขมุวิท  
แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  

(2) มีกรรมการเขา้ประชุม 9 คนจากจ านวนรวม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้ก่ผูส้อบบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน   และเลขานุการบริษทั เพื่อรายงานผลการด าเนินงานและช้ีแจงขอ้สอบถามของผูถ้ือหุ้น 

(3) ประธานกรรมการท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงจ านวนผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุม
ตามขอ้บงัคบับริษทั และแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการ
ป้องกนัโรคตาม พรก.ฉุกเฉิน และขอ้ก าหนดต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข อนัสืบเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส COVID-19 

(4) ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายมีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน า 

(5) ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดว่า ในการประชุมผูถ้ือหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการ
จ านวน  1 ใน 3  ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่งตามวาระ  ประธานท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นก าหนด
วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทั้งคณะก็ได ้ตามแต่ท่ีประชุมจะเห็นสมควร 

(6) ในวาระพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผล  บริษทัฯไดช้ี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล  แสดงรายละเอียด
การจ่ายและงดจ่ายเงินปันผลปี 2561 ถึงปี 2563 เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณา 

(7) ในวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ให้มีการทบทวนทุกปี โดย
พิจารณาเทียบกบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งน้ี ขอ้มูลค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคลไดเ้ปิดเผยไวท่ี้หวัขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(8) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินค่าตอบแทน ไดร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบั   ช่ือ-สกุล ของผูส้อบบญัชี บริษทัท่ี
สังกดั ประสบการณ์ ความสามารถและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ส าหรับค่าตอบแทนในการสอบบญัชีของบริษทัฯ มีการ
เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปีท่ีผา่นมา รวมทั้งการมี/ไม่มีค่าบริการอ่ืน  

(9) ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ไดด้ าเนินการตามระเบียบวาระประชุมท่ีก าหนดไวไ้ม่มีการสลบัวาระ และไม่ไดเ้พ่ิมวาระอ่ืน ท่ีไม่ได้
ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 

(10) ไดแ้จง้มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) หลงัจากเสร็จส้ินการประชุมทนัที 
5. รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 28 เมื่อวนัท่ี 30  มีนาคม 2564 

(1) ได้บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผูถ้ือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ และใช้บัตร
ลงคะแนนซ่ึงเตรียมให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายตอนลงทะเบียน ทั้งน้ีมีการเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมดเมื่อการประชุมแลว้เสร็จ 

(2) ไดบ้นัทึกประเด็นผูถ้ือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ค าตอบ  เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ 
(3) ในแต่ละวาระของการประชุมท่ีตอ้งมีการลงมติของท่ีประชุม มีการลงคะแนนเสียง และบนัทึกมติของท่ีประชุม ทั้งคะแนนเสียง

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยประธานท่ีประชุมสรุปคะแนนเสียงดงักล่าว 
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(4) ไดน้ าส่งรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย ์และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564 แลว้
เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจและท าธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนกัดีว่าสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือโดย

ขอ้ตกลงท่ีท าร่วมกนั  รวมถึงความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดี เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บริษทัฯ สามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน  สร้างความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบาย
ท่ีค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษทัฯกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
(2) ยึดมัน่แนวคิดในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส  และค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึง

นโยบายในการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมชุมชน  
(3) จดัให้มีช่องทางส่ือสารให้แก่ผูม้ีส่วนได้เสีย ในการสอบถาม แจ้งขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยในรายงานการเงิน ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 
− กรณีสืบคน้ขอ้มูลของบริษทัฯ สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  http://www.ut.co.th  ทั้งน้ี  เลขานุการบริษทัเป็นผู้

ปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 
− กรณีขอ้สงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการทาง

โทรศพัทห์มายเลข 02-3231085-87 
− กรณีแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน สามารถแจง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศพัทห์มายเลข  02-3231085-87  เพื่อ

รายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายด าเนินการสอบสวน/แกไ้ขปัญหา
ตามความเหมาะสม หากขอ้ร้องเรียนมีมูลความจริง  ทั้งน้ี  บริษทัฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบั
และคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล 

(4) ในกรณีท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียตอ้งการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน แจง้เบาะแส หรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษทัฯ สามารถกระท าไดโ้ดยผา่นช่องทางไปรษณียถ์ึงประธานกรรมการบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
จ ากดั (มหาชน) (ผา่นเลขานุการบริษทั) บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนน สุขมุวิท  แขวง 
พระโขนงใต ้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
 

ทั้งน้ี  บริษทัฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบติัถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไวใ้นส่วนท่ี 3 ของคู่มือการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.ut.co.th 

2. บริษทัฯ มีกระบวนการในการรับขอ้ร้องทุกข ์หรือร้องเรียนจากพนกังาน โดยก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัฯ 
หมวด 7 การร้องทุกขแ์ละเสนอความคิดเห็น ซ่ึงพนกังานสามารถร้องทุกขด์ว้ยวาจา หรือเป็นหนงัสือ โดยผา่นทางผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง 
สายด่วนโทร.1234 หรือกล่องแดงส าหรับรับแจง้เบาะแส เร่ืองร้องเรียน และมอบหมายให้ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหารเป็นผูรั้บแจง้ เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และรายงานให้กรรมการผูจ้ดัการทราบและพิจารณาด าเนินการ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองและไม่
เปิดเผยผูแ้จง้เบาะแส 
- ในปี 2564 ไม่มีประเด็นขอ้ร้องเรียนดงักล่าว  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบับริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา   
2. กรรมการผูจ้ดัการ มอบหมายให้ นางสาวประยูร  ศรีพระราม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เบอร์โทรศพัท ์02- 3239343 และนางชฎาพร 

เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02 -3115111 ต่อ 7811 เป็นผู ้ดูแลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสาร รับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูถ้ือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทุนสถาบนั 

3. ผูล้งทุนและผูส้นใจทัว่ไป สามารถสืบคน้ขอ้มูลซ่ึงนอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้  ผูล้งทุนและผูส้นใจ สามารถเขา้ถึงและ/หรือ Download รายงาน

http://www.ut.co.th/
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ประจ าปีของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษทัฯ http://www.ut.co.th  ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีเผยแพร่มีทั้ งฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาองักฤษ หรือ สามารถติดต่อไดท่ี้ นางสาวประยรู ศรีพระราม ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ท่ีหมายเลขโทรศพัท์  
02-3231085-87 ต่อ 1113 

6.2) จรรยาบรรณธุรกิจ 
- รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจ ไดเ้ปิดเผยตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 5 

6.3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา 
 - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแลกิจการ หรือ กฎบตัรคณะกรรมการ 
หรือ การปฏิบติัในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการในปี 2564 

7) โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและ อ่ืน ๆ 

7.1) โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
- แผนภูมิการจดัองคก์รบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 (เมื่อบริษทัฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจส่ิงทอแลว้) 

 

แผนภูมิการจัดองค์กรบริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

 

7.2) ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ 

7.2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

(1) ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการของบริษทัให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคลผูม้ี
สัญชาติไทย   

http://www.ut.co.th/
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(2) ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 

− กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร   5  คน 

− กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร        1  คน  

− กรรมการอิสระ                      3  คน  (1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) 

7.2.2) ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

รายช่ือและการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษทั/ลาออก 
 

1. นายปรีชา       ชุณหวาณิชย ์ ประธานกรรมการ   20 พ.ค. 2563  
2. นายพลเชษฐ์   ลิขิตธนสมบตั ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 พ.ค. 64  
แทนนางอรนุช   สูงสว่าง  ลาออก 1 พ.ค. 2564  
3. นายปรีชา        วฒันศรานนท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
20 พ.ค. 2558  

4. นายพิทยา         มหานนท ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1 เม.ย. 2564  

แทนนายพิลาศพงษ ์ทรัพยเ์สริมศรี  ลาออก 1 เม.ย. 2564  
5. นางศรีนวล       สมบตัิไพรวนั กรรมการผูจ้ดัการ 1 เม.ย. 2564  
แทนนางพิมพพ์ร โชติรัตนกุล  ลาออก 1 เม.ย. 2564  
6. นายชุตินธร       ดารกานนท์ กรรมการ 19 ก.พ. 2556  
7. นางจนัทรตรี     ดารกานนท์ กรรมการ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 1 ม.ค. 2558  

8. นางสรัญญา       ดารกานนท์ กรรมการ  1 ม.ค. 2559  
9. นายสุภกิจ          พ่วงบวั กรรมการ  1 ม.ค. 2564  

หมายเหตุ 
- นางอรนุช สูงสว่าง ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
- นายพิทยา มหานนท ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนนายพิลาศพงษ ์ทรัพยเ์สริมศรี มีผลตั้งแต่ 

1 เมษายน 2564 
- นางศรีนวล สมบติัไพรวนั เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ แทนนางพิมพพ์ร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 

- รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานของคณะกรรมการบริษทั ไดเ้ปิดเผยตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 

7.2.3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง
กรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการผูบ้ริหารและไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของ
คณะกรรมการ โดยหนา้ท่ีอย่างน้อยครอบคลุมในเร่ืองดงัน้ี    

(1) ก ากับ ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัปฎิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทัฯ และนโยบายของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

(2) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(3) ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุม

และเอกสารประกอบการประชุมไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนการประชุม 
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(4) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการและมีมาตรการท่ีดูแลให้เร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็น
วาระการประชุม นอกจากน้ี กรรมการ/กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุมได ้

(5) ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และกฎหมาย ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจดัสรรเวลาไวอ้ย่าง
เพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และเพียงพอท่ีกรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจ
ในการตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

(6) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการ ตลอดจนสนบัสนุนการปฎิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษทัฯ 

(7) เป็นประธานในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ กฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ด าเนินการ
ประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบขอ้ซักถามของผูถ้ือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
(1) ก าหนดทิศทาง  เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์และพนัธกิจ  กลยทุธ์  เป้าหมาย

ทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณประจ าปีตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเสนอ  รวมทั้งก ากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่าย
จดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายเป็นประจ า
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(4) ส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร  และ พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐาน
ดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัฯใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  และติดตามให้มี การปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

(5) ก ากบั ดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ในเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์  โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ  มี
แนวทางการพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯและผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคญั  ทั้งน้ี  กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบถว้น 

(6) จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน  และจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี  เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  และให้มีการทบทวนระบบท่ีส าคญัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง กบัให้เปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 

(7) ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรก ากบัดูแล ให้ฝ่ายจดัการมีการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
และรายงานให้ทราบเป็นประจ า และให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง หรือเมื่อพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งน้ี  ให้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

(8) ก ากบัดูแลให้บริษทัฯมีบญัชี และมีรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยถูกตอ้งครบถว้น 
(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้

7.3) ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

7.3.1) โครงสร้างกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่/รายช่ือของกรรมการแต่ละชุด 
บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ย 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
(1) สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
(2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จา้งผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

(6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษทัฯ ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

(7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯซ่ึงรายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม กฎบตัร (charter) หรือขอ้บงัคบั

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขต หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 
(8) ให้ฝ่ายจดัการมีการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบตลอดจนเร่งรัดให้แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น 
(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าส าคญั 
(10) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

- ในปี 2564 กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพกบับริษทัฯ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1) ก าหนดแนวทางหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทัฯ 
(2) สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีลาออก

เพ่ือเสนอช่ือให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ(แลว้แต่กรณี) 
(3) พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ 
(4) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติั 

7.3.2) รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 

- รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์  ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทาน  งบการเงินของ
กรรมการรายดงักล่าว 
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รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

1. นายพลเชษฐ์       ลิขิตธนสมบติั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรีชา            วฒันศรานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิทยา            มหานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1 
 
รายนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1. นายปรีชา               วฒันศรานนท ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายพิทยา               มหานนท ์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางจนัทรตรี          ดารกานนท ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

-  รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1 
 
7.4) ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 

7.4.1) รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ผูบ้ริหารตามนิยามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศ    มีดงัน้ี 

  ช่ือ – สกุล                   ต าแหน่ง        
1. นางศรีนวล สมบติัไพรวนั  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวเรืองดาว ศุภจรจรัล   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายดนยั   ชยัฐานียชาติ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางพิมพพ์ร โชติรัตนกุล  ผูจ้ดัการอาวุโสสายธุรกิจส่ิงทอ 
5. นางสาวประยรู ศรีพระราม   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นายวีรธรรม ภูจิญญาณ์   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
7. นายวรงค์  วิไลหงษ ์   ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร 
รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานของผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดเผยในเอกสารแนบ 1 

7.4.2) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร 
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษทั

จดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษทัฯ และความเหมาะสมกบั
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทุกปี และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
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หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  บาท 

คณะกรรมการบริษทั: เบ้ียประชุมจ่ายทุกเดือน   
ประธานกรรมการ  8,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 8,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 8,000 

กรรมการอิสระ 8,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ: ค่าตอบแทนรายเดือน   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 11,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน: ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง    
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6,000 
 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการก าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารภายใตก้รอบโครงสร้างเงินเดือน

ตามกลุ่มงาน  โดยระดบัค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน   

7.4.3) จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(ก) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2564 บริษทัฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการบริษทั รวม  12  ราย เป็นจ านวนเงินรวม

ทั้งส้ิน 864,000 บาท 
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2564 บริษทัฯไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั ให้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหาร รวม  7  ราย เป็น

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 6.7 ลา้นบาท 
- ค่าตอบแทนอ่ืน 
(ก) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

ไม่มี 
(ข) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ปี 2564 บริษทัฯได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน โดยบริษทัฯได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน  
ส าหรับผูบ้ริหาร 2 คน ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบส ารองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน 82,800 บาท 
 
7.5) ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 
- จ านวนพนกังานทั้งหมด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีพนกังานจ านวน 24 คน ลดลงจากปี 2563 จ านวน  406 คน 
- จ านวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก 

บญัชีและการเงิน   จ านวน  6    คน  
บริหารงานทัว่ไป   จ านวน      18    คน 
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- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปี ที่ผ่านมา) 
ในช่วง  3  ปีท่ีผา่นมาจนถึง 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน หรือนโยบายเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอย่าง

มีนยัส าคญั แต่ช่วงปี 2564 บริษทัฯมีการลดพนกังานอย่างมีนัยส าคญั เน่ืองจากการหยดุด าเนินธุรกิจส่ิงทอ 

- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน 
(หน่วย : ลา้นบาท)  

             ปี 2564   ปี 2563  ปี 2562  
เงินเดือนและค่าแรงงาน        35.64      83.65     98.67 
โบนสั                1.03      9.24      10.68 
เงินสมทบประกนัสังคม                          0.67      2.24       3.18    
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ                  0.79      1.94       2.14   

    รวม                 38.13     97.07   114.67  

7.6) ข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 

7.6.1) ระบุรายช่ือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้ 

- เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติแต่งตั้งให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2551 โดย

มีหนา้ท่ีตามท่ีกฏหมายก าหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึง
มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฏหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 
หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 
1. จดัท าและเก็บเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกจากน้ีเลขานุการบริษทั ยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทัฯหรือคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี  

- ให้ค าแนะน าด้านกฏหมาย และกฏเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนินกิจกรรมของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย 

- ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้อืหุ้น 
- ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัฯให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น  
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลอดทั้งดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและ
สาธารณชนให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฏหมาย 

- จดัให้มีการปฐมนิเทศ จดัเตรียมเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งใหม่ ตลอดทั้งประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและกรรมการ
เฉพาะเร่ือง 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 
รายละเอียดคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
บริษทัฯ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรีพระราม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน

และรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ทั้งน้ี นางสาวประยูร  ศรีพระราม มีคุณสมบติั ครบถว้น ตามเกณฑ์ส านักงาน ก.ล.ต 
ก าหนด ซ่ึงเป็นผูม้ีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงิน เขา้รับการอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผูท้  าบญัชีเป็นประจ าทุกปี  
จึงมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว   

รายละเอียดคุณสมบติัของผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 

7.6.2) รายช่ือหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ 

กรรมการผูจ้ัดการ มอบหมายให้ บุคคลเหล่าน้ี เป็นผูดู้แลรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมีหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร รับฟังข้อคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูถ้ือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทุนสถาบนั 

1. นางสาวประยรู  ศรีพระราม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เบอร์โทรศพัท ์02- 3239343 และ 
2. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย ์ เลขานุการบริษทั เบอร์โทรศพัท ์02 -3115111 ต่อ 7811  

7.6.3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปีบญัชี 2564 เป็นเงินรวม  

1,170,000 บาท โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี คือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ์ หรือนายกฤษดา เลิศวนา หรือนายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ 
หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร  
- ค่าบริการอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน (non-audit fee)  และไม่มีงานบริการอ่ืนท่ีไม่แลว้เสร็จท่ีตอ้งจ่ายในปีถดัไปให้กบั
ผูส้อบบญัชี หรือส านกังานดงักล่าว 

7.6.4) ในกรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ให้ระบุรายช่ือตัวแทนและข้อมูลในการติดต่อเพ่ือ ประสานงาน
ในประเทศไทย 

- บริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นบริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัไทยท่ีเป็น holding company 
 

8 รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1) สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

8.1.1) การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ 

(1) หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระ (คุณสมบติั/ กระบวนการสรรหา) 
- นิยามกรรมการอิสระของบริษทัตามเกณฑข์ั้นต ่าของ ก.ล.ต ดงัน้ี 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   ผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุม
ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้น รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือ
ผูม้ีอ านาจควบคุมของ บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56–1 One Report) 

   

 

- 34- 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนยั หรือผูม้ี
อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุ มของ
บริษทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม  
ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ   หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้ง
ช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ย่ีสิบลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี 
การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อน
วนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนยั ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัฯ   
และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนยั ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ   หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
 ภายหลงัได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ     บริษทัฯ  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยมี 

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั นายปรีชา วฒันศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน  โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง  3 ปี 

 
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
-วิธีการคัดเลือกกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ง 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

(2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ ดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Care and 
Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กบับริษทัฯไดอ้ยา่งเต็มท่ี มีคุณวุฒิ วยัวุฒิท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง และจิตใจท่ี
สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็น 
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นกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการท างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม รวมทั้งเป็นท่ียอมรับจากสังคม 
(3) มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัอย่างน้อยดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นธุรกิจของบริษทัฯ บญัชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยทุธ์ การ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 

- สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก่อนน าเสนอผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
ซ่ึงด าเนินการตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

- ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
- ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกนัเป็น

คณะคร้ังเดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่
ละคร้ังผูถ้ือหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

-วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด 
ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม  

มีความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอย่างดี  
และสามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผูบ้ริหารโดยจัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงาน โดยกรรมการผูจ้ัดการพิจารณาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติั  มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีว่าง  แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

8.1.2) การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายบุคคล 

- จ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการบริษทั ปี 2564 

  (จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุม) 
รายช่ือกรรมกาาร คณะ 

กรรมการ
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประชุม 
สามญั 

ผูถื้อหุ้นปี 
2564 

ประชุม 
วิสามญั 
ผูถื้อหุ้นปี 

2564 

การเป็น
กรรมการ

บริษทัระหว่าง
ปี 

 (9 คน) (3 คน) (3 คน) (9 คน) (9 คน)  
1. นายปรีชา           ชุณหวาณิชย ์ 12/12   1/1 1/1  
2. นายพลเชษฐ์       ลิขิตธนสมบตั ิ 8/8 3/3   1/1 1 พ.ค. 64 
3. นางอรนุช           สูงสว่าง 4/4 1/1  

1/1 
 ลาออกมีผล  

1 พ.ค. 64 
4. นายปรีชา            วฒันศรานนท์ 12/12 4/4 2/2 1/1 1/1  
5. นายพิทยา            มหานนท์ 9/9 3/3 1/1  1/1 1 เม.ย. 64 
6. นายพิลาศพงษ ์    ทรัพยเ์สริมศรี 3/3 1/1 1/1 1/1  ลาออกมีผล  

1 เม.ย. 64 
7. นางศรีนวล          สมบตัิไพรวนั 8/9    1/1 1 เม.ย. 64 
8. นางพิมพพ์ร         โชติรัตนกุล 3/3   1/1  ลาออกมีผล  

1 เม.ย. 64 
9. นายชุตินธร          ดารกานนท์ 11/12   1/1 1/1  
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รายช่ือกรรมกาาร คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประชุม 
สามญั 

ผูถื้อหุ้นปี 
2564 

ประชุม 
วิสามญั 
ผูถื้อหุ้นปี 

2564 

การเป็น
กรรมการ

บริษทัระหว่าง
ปี 

10. นายสุภกิจ            พ่วงบวั 12/12   1/1 1/1  
11. นางจนัทรตรี        ดารกานนท์ 12/12  2/2 1/1 1/1  
12. นางสรัญญา          ดารกานนท์ 12/12   1/1 1/1  
จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 12 4 2 1 1  
ร้อยละของการเขา้ประชุม 98.15 100 100 100 100  

 
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

รวม 

 เบ้ียประชุม ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม บาท 
1. นายปรีชา              ชุณหวาณิชย ์ 96,000     96,000 
2. นายพลเชษฐ์          ลิขิตธนสมบตัิ 64,000 88,000   152,000 
3. นางอรนุช             สูงสว่าง 32,000 44,000   76,000 
4. นายปรีชา              วฒันศรานนท์ 96,000 120,000 12,000 228,000 
5. นายพิทยา              มหานนท์ 72,000 90,000 6,000 168,000 
6. นายพิลาศพงษ ์     ทรัพยเ์สริมศรี 24,000 30,000 6,000 60,000 
7. นางศรีนวล           สมบตัิไพรวนั 72,000     72,000 
8. นางพิมพพ์ร          โชติรัตนกุล 24,000     24,000 
9. นายชุตินธร           ดารกานนท์ 96,000     96,000 
10. นายสุภกิจ             พ่วงบวั 96,000     96,000 
11. นางจนัทรตรี         ดารกานนท์ 96,000   12,000 108,000 
12. นางสรัญญา           ดารกานนท ์ 96,000     96,000 

ยอดรวม 864,000 372,000 36,000 1,272,000 
หมายเหตุ 

- นางอรนุช สูงสว่าง ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
- นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564  
- นายพิทยา มหานนท ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนนายพิลาศพงษ ์ทรัพยเ์สริมศรี มีผลตั้งแต่ 
1 เมษายน 2564 

- นางศรีนวล สมบติัไพรวนั เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ แทนนางพิมพพ์ร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 

8.1.3) การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีบริษทัร่วม คือบริษทั เทนคาเต-้ยเูน่ียนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเชีย จ ากดั ปัจจุบนัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบั 
กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 และอยูร่ะหว่างการช าระบญัชี 

8.1.4) การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ ก ากับดูแลกิจการ 

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ มีการป้องกนัเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม ตลอดทั้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นตน้ ตวัอย่างการปฏิบติั
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา เช่น การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียไม่อยู่
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ วาระพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันนั้น ๆ รวมทั้ง ก าหนดระยะเวลาการห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในวรรคต่อไป เป็นตน้ 
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(2) การใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
บริษทัฯมีนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยก าหนดในระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงพนักงาน ผูบ้ริหาร และกรรมการไดรั้บ

ทราบถึงการห้ามใช้อ านาจหน้าท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหน้าท่ีของผูอ่ื้นเพ่ือประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผูอ่ื้นในทางมิชอบ  และตอ้ง
ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินยัหากเกิดการกระท าผิดขา้งตน้    

บริษทัฯก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารหลีกเลี่ยงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในระยะเวลา 14 วนัก่อนการเปิดเผยขอ้มูล งบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี จนถึง 24 ชั่งโมง ภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ต.ล.ท) แลว้ 

บริษทัฯให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สียและการถือครองหลกัทรัพย ์ เป็นประจ าทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
และให้เลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษา รวมทั้งจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯไดรั้บรายงานนั้น 

ในปี 2564 ไม่พบการกระท าความผิดดังกล่าวและไม่มีกรณีกรรมการ/ผูบ้ริหารของบริษทัฯมีการ    ซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูล
ภายใน 

 

(3) การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดย

ก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแล และควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  ดงัน้ี 
− ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน  ตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ 

โดยให้มีการส่ือสารและฝึกอบรม และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   
− จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   เพ่ือป้องกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ 
− จดัให้มีระบบตรวจสอบภายใน  เพ่ือติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจ า และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/

หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ทั้งน้ีไดก้ าหนดให้การตรวจสอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของแผนการตรวจสอบภายใน 
− ประเมินตนเองโดยใชห้ลกัเกณฑ์เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มาพิจารณาปรับใชใ้ห้เหมาะสม 
 
นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั 
- มติและนโยบายของคณะกรรมการในเร่ืองการด าเนินธุรกิจ ท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั และขอบเขตการด าเนินการ 
- หากคณะกรรมการยงัไม่มีมติและนโยบายในเร่ืองดงักล่าว ไดเ้ปิดเผยมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหนา้ท่ีดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
- คณะกรรมการมีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบาย อยา่งนอ้ยทุกปี 
- การประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ ต่อตา้นทุจริต ทุจริต 
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) หรือคณะกรรมการบริษทัมี เจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินการเพ่ือต่อตา้นการคอร์
รัปชนัในสังคม 
การด าเนินการ 
- ให้ระบุเร่ืองท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ตามนโยบายป้องกนั การคอร์รัปชนั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) การประเมินความเส่ียงธุรกิจ 
2) การก าหนดแนวปฏิบติั 
3) การส่ือสารและผึกอบรมแก่พนกงัาน 
4) การติดตามประเมินผล 
5) มีการสอบทานความครบถว้นเพียงพอของกระบวนการ  ทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานให้
ความเห็นชอบ 
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(4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 
บริษทัฯ มีกระบวนการในการรับขอ้ร้องทุกข ์หรือร้องเรียนจากพนกังาน โดยก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัฯ 

หมวด 7 การร้องทุกขแ์ละเสนอความคิดเห็น ซ่ึงพนกังานสามารถร้องทุกขด์ว้ยวาจา หรือเป็นหนงัสือ โดยผา่นทางผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง สาย
ด่วนโทร.1234 หรือกล่องแดงส าหรับรับแจง้เบาะแส เร่ืองร้องเรียน และมอบหมายให้ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหารเป็นผูรั้บแจง้ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และรายงานให้กรรมการผูจ้ดัการทราบและพิจารณาด าเนินการ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองและไม่เปิดเผยผูแ้จง้
เบาะแส 

8.2) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.2.1) จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 
  (จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุม) 

รายช่ือกรรมกาาร คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประชุม 
สามญั 

ผูถื้อหุ้นปี 
2564 

ประชุม 
วิสามญั 
ผูถื้อหุ้นปี 

2564 

การเป็น
กรรมการ

บริษทัระหว่าง
ปี 

 (9 คน) (3 คน) (3 คน) (9 คน) (9 คน)  
1. นางอรนุช           สูงสว่าง 4/4 1/1  1/1  ลาออกมีผล  

1 พ.ค. 64 
2. นายพลเชษฐ์       ลิขิตธนสมบตั ิ 8/8 3/3   1/1 1 พ.ค. 64 
3. นายปรีชา           วฒันศรานนท์ 12/12 4/4 2/2 1/1 1/1  
4. นายพิทยา           มหานนท์ 9/9 3/3 1/1  1/1 1 เม.ย. 64 
5. นายพิลาศพงษ ์  ทรัพยเ์สริมศรี 3/3 1/1 1/1 1/1  ลาออกมีผล  

1 เม.ย. 64 
จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 12 4 2 1 1  
ร้อยละของการเขา้ประชุม 100 100 100 100 100  

8.2.2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
− การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ไดป้ระเมินใน 6 หวัขอ้ ไดแ้ก ่

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(3) การประชุมคณะกรรมการ  
(4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  
(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ  
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร   

           ผลประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.40 
− การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

          ผลการประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 98.99 
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− การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่  
(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

           ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.71 
−  การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก ่ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

          ผลการประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 100 

8.3) สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

8.3.1) จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปี 2564 
  (จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีประชุม) 

รายช่ือกรรมกาาร คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประชุม 
สามญั 

ผูถื้อหุ้นปี 
2564 

ประชุม 
วิสามญั 
ผูถื้อหุ้นปี 

2564 

การเป็น
กรรมการ

บริษทัระหว่าง
ปี 

 (9 คน) (3 คน) (3 คน) (9 คน) (9 คน)  
1. นายปรีชา            วฒันศรานนท์ 12/12 4/4 2/2 1/1 1/1  
2. นายพิทยา            มหานนท์ 9/9 3/3 1/1  1/1 1 เม.ย. 64 
3. นายพิลาศพงษ ์   ทรัพยเ์สริมศรี 3/3 1/1 1/1 1/1  ลาออกมีผล  

1 เม.ย. 64 
4. นางจนัทรตรี       ดารกานนท์ 12/12  2/2 1/1 1/1  
จ านวนคร้ังของการประชุมทั้งหมด 12 4 2 1 1  
ร้อยละของการเขา้ประชุม 100 100 100 100 100  

8.3.2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดจ้ดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ไดป้ระเมินใน 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
(3) การประชุมคณะกรรมการ  
(4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  
(5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ  
(6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร   

           ผลประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.40 
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
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          ผลการประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 98.99 
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่  

(1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

           ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.71 
 - การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ระเมินใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก ่ 

 (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ  
(3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

          ผลการประเมินมีการด าเนินการในแต่ละหวัขอ้ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 100 

9) การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1) การควบคุมภายใน 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  11/2564  เมื่อวนัท่ี  23  พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษทัซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาค าอธิบายของฝ่ายจดัการประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงแลว้ 
มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีบุคลากรปฏิบติังานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงไดค้รบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซ่ึง
เพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ กล่าวคือ 

องคป์ระกอบท่ี  1. การควบคุมภายในองคก์ร  
บริษทัฯ ยึดหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานได้รับทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีส าหรับการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารจะพิจารณาถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ี้แจงและเผยแพร่ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัโดยส านกัตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดบทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได้  โดยร่วมพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการจัดท าแผนด าเนินงานภายใต้ 
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และไม่มีการสร้างจูงใจท่ีรุนแรงให้พนกังานตอ้งปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีสูง
เกินจริงซ่ึงอาจน าไปสู่การกระท าท่ีทุจริต 

โครงสร้างการจดัองค์กรของบริษทัฯ ไดก้ าหนดสายการบงัคบับญัชาไวอ้ย่างชดัเจน  มีการจดัท าเป็นเอกสารระเบียบปฏิบติั คู่มือการ
ท างาน และใบพรรณาลกัษณะงานของพนักงาน  ทั้งน้ี ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ซ่ึง
ครอบคลุมกิจกรรม การจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  รวมถึงการส่ือสาร  การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี  และการจดัท าแผนการพฒันาและสืบทอดต าแหน่งงาน 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีช่องทางในการสอบถาม แจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัย ทั้งน้ี บริษทัฯมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลท่ี
ไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล  ซ่ึงในปี 2564 ไม่มีการแจง้เบาะแส 

องคป์ระกอบท่ี  2. การประเมินความเส่ียง  
บริษทัฯ จดัท างบการเงินโดยปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นส่วนหน่ึงของรายงาน
ประจ าปี  
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บริษทัฯ มีคู่มือบริหารความเส่ียงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงกิจกรรม หรือกระบวนการ รวมถึงแนวทางเพ่ือ
ป้องกนัหรือลดความเส่ียง ทั้งน้ี ส านักตรวจสอบภายในน าผลการประเมินความเส่ียงมาจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดให้ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงประเด็นท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัย ซ่ึงในปี 2564 ไม่
พบประเด็นท่ีมีสาระส าคญัส่อไปทางทุจริต 

องคป์ระกอบท่ี  3. การควบคุมการปฏิบติังาน    
บริษทัฯมีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีการก าหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัการอนุมติั การบนัทึกรายการ และการดูแลการจดัเก็บทรัพยสิ์นท่ีแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด รวมถึงการก าหนดขอบเขต 
อ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่ายจดัการในแต่ละระดบัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัฯใชค้อมพิวเตอร์ระบบ  AS/400 ช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงิน  การจดัซ้ือ การควบคุมสินคา้คงคลงั และการ
บริหารงานบุคคล โดยมอบหมายให้ส่วนพฒันาระบบขอ้มูลเป็นผูพิ้จารณาถึงความจ าเป็นในการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังาน และดูแล ก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ  

ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีการท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เ ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว นอกจากการท า
ธุรกรรมปกติกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  โดยถือเสมือนเป็น
รายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก และน าเร่ืองเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมติัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในการท าธุรกรรมนั้นๆ ไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระดงักล่าว 

องคป์ระกอบท่ี  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  เลขานุการบริษทัจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กร รมการ

รับทราบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ซ่ึงฝ่ายจดัการรับผิดชอบการจดัท าขอ้มูล รายละเอียด รวมทั้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ช้ีแจง ตลอดจนจดัหา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมหากคณะกรรมการต้องการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ซ่ึงจะมีการบันทึก ความเห็น หรือขอ้สังเกตของ
กรรมการในรายงานการประชุม ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีเก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงินรับผิดชอบการจดัเก็บเอกสารทางการเงินตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

บริษทัฯ มีกระบวนการส่ือสารภายในโดยการติดประกาศ หรือผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการช้ีแจงหน้าท่ีงานของแต่ละ
หน่วยงาน  บริษทัฯก าหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจง้ขอ้มูลต่างๆผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงโทรสายด่วนเพื่อส่ง
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาด าเนินการ  ส าหรับขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทัฯผูต้รวจสอบภายในจะเป็น
ผูรั้บเร่ืองเพ่ือแจง้คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับการส่ือสารภายนอกบริษทัมอบหมายให้ส่วนงานธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นท่ีมี
เร่ืองร้องเรียนจากชุมชนรอบบริษทัฯ ซ่ึงในปี 2564 ไม่มีขอ้ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต 

องคป์ระกอบท่ี  5.  ระบบการติดตาม  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ก าหนดให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินธุรกิจ  พร้อมทั้งช้ีแจง และแนวการแกไ้ขในกรณีท่ีผล

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  และถือเป็นวาระเร่ืองสืบเน่ือง 
บริษทัฯ ก าหนดให้ส านกัตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีสอบทานการปฏิบติั  โดยจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  และรายงานผล

การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส  

บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั ฯ 
อยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงแนวทางและความกา้วหนา้/ผลของการแกไ้ข ส าหรับปี 2564 ไม่มีเหตุการณ์ดงักล่าว 

9.1.1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี 5 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกับ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจดัการ เพ่ือรับทราบขอ้สังเกตจากการเขา้ตรวจ และให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่า
กระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ความเห็น
ว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในอยูใ่นระดบัดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ให้ขอ้เสนอแนะท่ี



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
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เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการตรวจพบ และติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ข และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัเป็นรายไตรมาส  

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตว่า จากการสอบทานเร่ืองดังกล่าวแลว้ บริษทัฯมีระบบการ
ควบคุมภายในอยูใ่นระดบัดี 

9.1.2) บริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ควรแก้ไข 

9.1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท 

ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษทั 
รายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 6 

9.1.4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดูแลให้ ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา โชคเหมาะ หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน ท า
หนา้ท่ีหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  โดยนางสาววนิดา โชคเหมาะ มีคุณสมบติัทั้งทางดา้นการศึกษา อบรม และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ดา้นการตรวจสอบภายใน   และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

บริษทัฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรีพระราม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินท าหน้าท่ีหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน  เพื่อท า
หน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ โดยคุณสมบติัของนางสาวประยรู 
ศรีพระราม มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงิน  เขา้รับการอบรมหลกัสูตร พฒันาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผูท้  าบญัชีบญัชีเป็น
ประจ าทุกปี ได้เขา้อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และปัจจุบนัได้รับมอบหมายเป็นผูใ้ชง้าน และผูป้ระสานงานกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator ,  Issuer Member และ Chief Financial Officer จึง
เห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ (compliance)  ตามท่ีปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3 

9.1.5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้าย ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

9.2) รายการระหว่างกัน 
 ในปี 2564  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

 

บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง/ 
ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

ลกัษณะรายการ มูลค่า (ลา้นบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

ปี 2564 ปี 2563 

บมจ. สหยเูน่ียน (SUC) 
- เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อย
ละ  49.88 และมีกรรมการร่วมกนั*  

บริษทัฯ ซ้ือสินคา้ประเภท ฝ้าย และ
เส้นใยสังเคราะห์ 

6 35 เป็นการบริหารการจดัซ้ือ
ส าหรับบริษทัในกลุ่ม เพื่อมี
อ านาจในการต่อรองเร่ืองราคา
และปริมาณ 

เจา้หน้ีคา้งจ่าย 
- ตน้งวด 
- ปลายงวด 

 
4 
- 

 
5 
4 

บจ. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์ (UG) 
- SUC เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ UG ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกนั*  

บริษทัฯ ให้เช่าพื้นท่ีอาคารโรงงาน
บางส่วน   
ลูกหน้ีคา้งช าระ 
- ตน้งวด 
- ปลายงวด 

- 
 
 
- 
- 

1 
 
 

1 
- 

ไดป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ 
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บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง/ 
ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

ลกัษณะรายการ มูลค่า (ลา้นบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

ปี 2564 ปี 2563 

บจ. ยเูน่ียนไมครอนคลีน (MRC) 
- SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00  
และมีกรรมการร่วมกนั*  

บริษทัฯ ขายผา้ดิบ 
 
บริษทั ฯให้เช่าพื้นท่ีอาคารโรงงาน  
ลูกหน้ีคา้งช าระ 

1 
 
4 

2 
 

3 

สนบัสนุนธุรกิจปกติในลกัษณะ 
supply chain 
ไดป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ 

- ตน้งวด - - 

- ปลายงวด - - 

บจ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์(USM) 
- SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00  
- บจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย (กลุ่มดารกา
นนท)์ ถือหุ้น UT และ USM ในสัดส่วนร้อยละ 
6.11 และ 74.99 ตามล าดบั 
- UT และ USM มีกรรมการร่วมกนั*  

บริษทัฯ ให้เช่าเคร่ืองจกัรป่ันดา้ย 
ลูกหน้ีคา้งช าระ 

1 1 ไดป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ / 
ไม่เหมาะสมกบัการผลิต
ปัจจุบนัของบริษทัฯ 

- ตน้งวด - - 

- ปลายงวด - - 

บจ.ยเูน่ียนโชจิรุชิ (UZ) 
- SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51 
  และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฯให้เช่าท่ีดินบางส่วน 
ลูกหน้ีคา้งช าระ 
- ตน้งวด 
- ปลายงวด 

12 
 
- 
- 

12 
 
- 

ไดป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 

หมายเหตุ    
รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตามเอกสารแนบ  2 

9.2.1) ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 - นอกเหนือจากรายการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ ไม่มีขอ้มูลรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

9.2.2) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
(1) นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคตของรายการซ่ึงเป็นธุรกิจปกติ หรือตามขอ้ตกลงของสัญญายงัด าเนิน

ต่อไป ตามเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
(2) ไม่มีการท ารายการระหว่างกนัประเภทต่างๆ รวมทั้งการซ้ือขายสินทรัพยใ์นลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9.2.3) นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต และ การปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทฯ ให้ไว้ในหนังสือช้ีชวน 

นโยบายการก าหนดราคาและเง่ือนไขระหว่างกนั 
- การเช่าพ้ืนท่ีอาคารโรงงาน ท่ีดิน และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชง้าน เป็นรายการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ จึงค านวณราคาระหว่างกนัจากฐาน

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง การใชป้ระโยชน์ท่ีเป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย 
- การให้บริการระบบสาธารณูปโภค  ราคาค านวณจากฐานค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งตามสัดส่วนท่ีใชร่้วมกนัและเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่าย 
- แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัอ่ืนในอนาคต ขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจใหม่ท่ีจะมีรายการท่ีจ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบับริษทัใน

กลุ่มหรือไม่ 

9.2.4) เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง 

 - บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม รวมทั้งไม่มีการถือหุ้นแทนการถือหุ้นของบริษทัโดยตรง 
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ส่วนที่  3 
งบการเงิน 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงิน
ดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชใ้นกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติั 
อย่างสม ่าเสมอ  ทั้งยงัใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี งบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชี 

 คณะกรรมการบริษทั  ไดจ้ดัให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล  เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ยา่ง 
มีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น เพื่อให้ทราบจุดอ่อน และเพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นเอกสารแนบหมายเลข 6 แลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่
อยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
                                    ประธานกรรมการ                                                                 กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56–1 One Report) 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56–1 One Report) 

  

- 60 - 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
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(แบบ 56–1 One Report) 

  

- 81 - 
 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56–1 One Report) 

  

- 88 - 
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บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                                          

          แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                           (แบบ 56–1 One Report) 

  
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2564 

เอกสารแนบ 1 - 1  
 

ช่ือ-สกุล/ อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม  

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ และ
ผู้บริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ต าแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1) 

(ปี) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

1. นายปรีชา ชุณหวาณิชย ์ 64 ปี • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต - - 2520 - 2532 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. สหพฒันพิบูลย ์

-  ประธานกรรมการ     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   2532 - 2538 รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก. พี จี อินเตอร์เทรด  

-  กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ  • Director Accreditation Program   2538 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. โอสถสภา 

      แทนบริษทัตามท่ีก าหนดใน      (DAP) รุ่น 62/2007   2546 - 2547 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจก.  ยนิูลีเวอร์ เบสทฟู้์ดส์ (ประเทศไทย) 
หนงัสือรับรอง     2547 - 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ     2547 - 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 

 1ปี 7 เดือน     2547 - 2550 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนโชจิรุชิ 
     (ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2563)     2547 - 2550 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั 
     2550 - 2551 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจก. ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี่ (ฮ่องกง) 
     ก.พ.2557–12 ม.ิย.2563 กรรมการผูจ้ดัการสายธุรกิจ บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 
      การคา้และบริการ  

     

2560 - ต.ค. 2562 
2560 - 2563 

กรรมการ 
กรรมการสายงานส่งเสริม
การคา้การลงทุนและสภาธุรกิจ 

บจก. ยเูน่ียนนคร 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

     ม.ค. 2558  – ปัจจุบนั กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน 
     พ.ค. 2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
     2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 
     2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียนซิสเต็มส์ 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โซลดิฟ 
     เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ 
     2561 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียนซิสเต็มส์ 
     2561 – ปัจจุบนั กรรมการ สายงานส่งเสริม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
      การคา้การลงทุนและสภาธุรกิจ  
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(ปี) 
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     2561 – ปัจจุบนั กรรมการ สายงานส่งเสริมและ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
      สนบัสนุนอุตสาหกรรม  
        
     2562 – ปัจจุบนั กรรมการ สถาบนัความร่วมมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
      อุตสาหกรรมไทย-จีน  
     2563 – ปัจจุบนั กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
     2563 – ปัจจุบนั กรรมการ สายงานต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
     2563 – ปัจจุบนั กรรมการ สายงานเศรษฐกิจและ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
      วิชาการ  
     2563 – ปัจจุบนั กรรมการ สายงานอาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
      และโลจิสติกส์  
     2563 – ปัจจุบนั คณะกรรมการความร่วมมือทาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
      เศรษฐกิจไทย-ไตห้วนั  
     2563 – ปัจจุบนั กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 
       (กกร.) 

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั 54 ปี • ปริญญาตรี  - - 2546 – 2551 กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมขนมไทย 

-  กรรมการอิสระ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    2546 – 2551 กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมการบิน 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ       สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้   2546 – 2551 ผูอ้  านวยการฝ่ายส่งเสริม ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

-  จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 8 เดือน          เจา้คุณทหารลาดกระบงั    โครงการตามนโยบายรัฐบาล และขนาดยอ่ม (สสว) 
     (ตั้งแต่  1 พฤษภาคม 2564)  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   2551 – 2552 กรรมการบริหารกิจการ /  องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    อนุกรรมการกลัน่กรอง และ  
 8 เดือน  • Director Certification Program    พฒันาองคก์าร  
 (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564)      (DCP) รุ่น 70/2006   2553 รองผูอ้  านวยการ  องคก์ารคลงัสินคา้ 
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หมายเหตุ แทนนางอรนุช สูงสว่าง  • Advanced Audit Committee    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  
ท่ีลาออกเมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564     Program (ACP) รุ่น 12/2013   2556 – 2558 กรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย ์เอเอเอม็ซี 
        
  • Corporate Governance for   2556 – 2559 กรรมการ บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช 
      Capital Market Intermediaries    กรรมการบริหาร คอร์ปอเรชัน่ 
      (CGI) รุ่น 2/2015   2557 – 2560 กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย ์เออีซี จ ากดั 

      
กรรมการบริหาร 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  

     2560 – 2561 กรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป จ ากดั 
      กรรมการบริหาร  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ  

      

กรรมการธรรมาภิบาล 
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

     2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. นายพิทยา มหานนท์ 65 ปี • ปริญญาตรี (บญัชีบณัฑิต) - - 
2555 – 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายขายดา้ย

อุตสาหกรรมภายในประเทศ 
บจก. วีนสัเธร็ด 

-   กรรมการอิสระ  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   2557 - 2559 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยส์หยเูน่ียน จ ากดั 

-  กรรมการตรวจสอบ  • Director Accreditation Program   เม.ย. 2564  – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

-  กรรมการสรรหาและก าหนด     (DAP) รุ่น 182/2021    กรรมการตรวจสอบ  
      ค่าตอบแทน      กรรมการสรรหาและก าหนด  
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- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 9 เดือน         ค่าตอบแทน  
    (ตั้งแต่  1 เมษายน 2564)     2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา และงานบญัชี บจก. บีเจอร์นีไลฟ์ 

-  จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ     2560- ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา  บจก. ฟลอร่า ดีไซน์ 

9 เดือน   (ตั้งแต่  1 เมษายน 2564)     2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บจก. ซานซีวีเรีย โกรเวอร์ 
หมายเหตุ แทน     2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา  บจก. ทรอปปิคอล โบทานิคอล 
นายพิลาศพงษ ์ทรัพยเ์สริมศรี        
ท่ีลาออกเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2564        
4. นายปรีชา  วฒันศรานนท์ 69 ปี • ปริญญาตรี ครุศาสตร์ - - 2537 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 

-   กรรมการอิสระ     อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์   2543 – เม.ย. 2556 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์เปอเรชัน่ 

- กรรมการตรวจสอบ     สาขาเคร่ืองกล   2556 – เม.ย. 2558 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 

- ประธานกรรมการสรรหาและ     สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้   พ.ค.2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

      ก าหนดค่าตอบแทน     วิทยาเขตพระนครเหนือ   ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี   • Director Accreditation Program    กรรมการสรรหาและก าหนด  
      7 เดือน (ตั้งแต่  20 พ.ค. 2558)     (DAP) รุ่น 7/2004    ค่าตอบแทน  

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ  • Advanced Audit Committee   เม.ย.2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
     6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่  20 พ.ค. 2558)     Program (AACP) รุ่น 23/2016    ก าหนดค่าตอบแทน  

5. นางศรีนวล สมบติัไพรวนั 68 ปี • พ.ศ. 2518 บญัชีบณัฑิต 800 - 2520 – ก.พ. 2542 กรรมการ บจก.หลกัทรัพยย์เูน่ียน 

- กรรมการผูจ้ดัการ       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (0.001%)   รองกรรมการผูจ้ดัการ ประเภทธุรกิจ สถาบนัการเงิน 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ      (วิชาเอก การบญัชี / วิชาโท     (ผา่นการอนุมติัจาก ก.ล.ต.) 
     แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ       เศรษฐศาสตร์)   2538 – 2541 คณะอนุกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) 
      รับรอง  • ต.ค. 2521 การปฏิบติังานในตลาด   2539 – 2542 กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระ 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 9 เดือน      หลกัทรัพย ์รุ่นท่ี 11    เหรัญญิกกิตติมศกัด์ิ ราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 
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     (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)  • 25 ม.ค. 2537 – 29 เม.ย 2537     (ประเภทองคก์รการกุศล) 
หมายเหตุ แทน      โครงการพฒันาผูบ้ริหาร (MINI   ก.พ. 2542 - ธ.ค. 2543 ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน บมจ. สหยเูน่ียน 
นางพิมพพ์ร โชติรัตนกุล      MBA) 123 ชัว่โมง   ม.ค. 2544 - ม.ค. 2547 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ บมจ. สหยเูน่ียน 
ท่ีลาออกเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2564      คณะพาณิชยศาสตร์และการ    การเงิน  
     บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ก.พ. 2547 - ม.ิย. 2563 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. สหยเูน่ียน 
  • 19 พ.ค.2539 – 4 มิ.ย. 2539   2551- ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนชูส์ 
      Basics of Financial   2551- ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วีนสัชูส์ 
      Derivatives โดย Philippe   20 ก.พ. 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 
      Carrel จดัโดยศูนยฝึ์กอบรม   26 เม.ย. 2561- ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส 
      สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์   ต.ค. 2561- ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. สหยเูน่ียนโฮลดิ้ง 
     ร่วมกบั International Finance   เม.ย. 2564 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
     Institute      
  (ฝึกอบรมและไดผ้า่นการทดสอบ)      
  • 7 ต.ค. 2546 – 15 พ.ย. 2546      
      การเงินส าหรับผูบ้ริหาร      
      (Finance of Executive) คณะ      
     พาณิชยศาสตร์และการบญัชี      
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
  • มี.ค. 2551 CFO Certification      
     Program Class 8/2008 โดยสภา      
     วิชาชีพบญัชี      
  • หลกัสูตรมาตรฐานการบญัชีอ่ืนๆ      
  อบรมปีละ 12 ชัว่โมง      



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                                          

          แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                           (แบบ 56–1 One Report) 

  
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2564 

เอกสารแนบ 1 - 6  
 

ช่ือ-สกุล/ อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม  

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ และ
ผู้บริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ต าแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1) 

(ปี) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

     เพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางดา้น      
     บญัชี (CPD) ตามหลกัเกณฑข์อง      
     กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง      
     พาณิชยแ์ละสภาวิชาชีพบญัชี      

6. นายชุตินธร  ดารกานนท ์ 62 ปี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั 380,500 - ธ.ค. 2533 - 2549 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 

- กรรมการ      บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (0.634%)  2535 – ก.พ. 60 รองประธานกรรมการ บจก. วีนสัเธร็ด 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2536 – 2550 กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

     แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์            2536 – 2550 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 
      รับรอง      สาขาอุตสาหการ Stanford   2544 - มี.ค. 2552 กรรมการ บจก. ยเูน่ียนเอน็เนอร์ยี่ (ไชน่า) 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ       University, USA   2545 – ม.ค. 2561 รองประธานกรรมการ /  บจก. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย 

     8 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 19 ก.พ. 2556)  • Director Accreditation Program    กรรมการผูจ้ดัการ  
      (DAP) รุ่น 17/2004   2545 – ม.ค.2561 รองประธานกรรมการ /  บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
      กรรมการผูจ้ดัการ  
     2550 - 2555 รองประธานกรรมการสาย บมจ. สหยเูน่ียน 
      กิจการในประเทศจีน  
     พ.ค.  2557 – ก.พ.2560 กรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
     มี.ค.  2560 – ก.พ. 2561 รองประธานกรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 

     
24 ม.ค. 2562– 23 ม.ค. 
2563 

กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 

     2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 
     ก.พ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
     พ.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                                          

          แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                           (แบบ 56–1 One Report) 

  
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2564 

เอกสารแนบ 1 - 7  
 

ช่ือ-สกุล/ อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม  

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ และ
ผู้บริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ต าแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1) 

(ปี) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไมครอนคลีน 
     พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนโชจิรุชิ 
     มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วีนสัเธร็ด 
     พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนนิฟโก ้
     ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์
        
     ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ /  บจก. ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ 
      กรรมการผูจ้ดัการ  
     ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ /  บจก. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย 
      กรรมการผูจ้ดัการ  
     ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ /  บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 
      กรรมการผูจ้ดัการ  
     มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
     พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. สหยเูน่ียน โฮลดิ้ง 
     ปัจจุบนั ประธานกรรมการ รองประธาน บริษทัต่างๆในกลุ่มสหยเูน่ียน 
      กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ  
      และกรรมการ  
     เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. การแพทย ์สุขมุวิท 62 
     ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล 

7. นางจนัทรตรี  ดารกานนท์ 58 ปี • แพทยศาสตร์บณัฑิต 215,200 - 2533 – ก.พ. 2560 กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว 

- กรรมการ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (0.359%)  2537 - 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม 

- กรรมการสรรหาและก าหนด  • หลกัสูตรบริหารธุรกิจ   2545 - 2551 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมดา้ย 

      ค่าตอบแทน     มหาบณัฑิตการจดัการ สถาบนั   2545 - 2551 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                                          

          แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                           (แบบ 56–1 One Report) 

  
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2564 

เอกสารแนบ 1 - 8  
 

ช่ือ-สกุล/ อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม  

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ และ
ผู้บริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ต าแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1) 

(ปี) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ     บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   2545 – 2552 กรรมการ บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

     แทนบริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ     แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2545 – 2557 กรรมการ บจก. โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอร่ี 
     รับรอง  • Director Accreditation Program     แมเนจเมน้ท ์คอร์ป 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ     (DAP) รุ่น 5/2003   2552 – มี.ค.2560 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. วีนสัเธร็ด 

     7  ปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558)     2552 – มี.ค. 2560 กรรมการรองผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนซิป 
     2556 – ก.ย. 2557 กรรมการ บมจ. สหยเูน่ียน 
     ก.ย. 2557 – 2559 กรรมการรองผูอ้  านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน 
     มิ.ย.  2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 
     ม.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
     พ.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนด บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
      ค่าตอบแทน  
     เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. สหยเูน่ียน 
     เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์ยเูน่ียน 
     เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนโชจิรุชิ 
     เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนนิฟโก ้
     เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่  
     เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วิสาหกิจยางไทย 
     เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ 
     มี.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนไทย-นิจิบนั 
     มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนซิป 
     ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัต่างๆ ในกลุ่มบริษทัสหยเูน่ียน 
     ส.ค. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. การแพทย ์สุขมุวิท 62 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                                          

          แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                           (แบบ 56–1 One Report) 

  
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2564 

เอกสารแนบ 1 - 9  
 

ช่ือ-สกุล/ อายุ 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม  

(2) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ และ
ผู้บริหาร (4) 

ประสบการณ์ท างาน (5) 

ต าแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1) 

(ปี) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ 

     ธ.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่แนล 

8. นางสรัญญา  ดารกานนท์ 46 ปี • ปริญญาโท M.Sc. International - - ก.ย. 2544 – มิ.ย.2547 เจา้หนา้ท่ีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ 

-  กรรมการ       Relations, LSE, University of   ก.ค. 2547 – ม.ิย. 2549 กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์  

       London     ประเทศเวียดนาม 

      แทนบริษทัตามท่ีก าหนดใน  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์   
ก.ค. 2549 – ธ.ค. 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย

ต่างประเทศ 
บจก. บางกอกไซเคิ้ล อินดสัเตรียล 

      หนงัสือรับรอง       ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ   ก.พ.2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการโครงการ บจก.ยเูน่ียนโชจิรุชิ 
       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  • Director Accreditation Program   เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนการก่อสร้าง 

       6 ปี       (DAP) 126/2016   เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลิตภณัฑวี์นสั 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)     เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนรีซอร์ส์โฮลดิ้งส์ 

     ม.ค. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. น ้าและภูเขา 
     มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ยเูน่ียนโชจิรุชิ 
     มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ 

9. นายสุภกิจ  พ่วงบวั 61 ปี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - - 2526 - 2534 ครูโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ สังกดัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

- กรรมการ      มหาบณัฑิต   2534 - 2536 หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีกรุงเทพ 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือ     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   2536 ผูจ้ดัการส่วนผลิต บจก. ยเูน่ียนนิฟโก ้

      แทนบริษทัตามท่ีก าหนดใน  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์   2536 – 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บจก.ยเูน่ียนโชจิรุชิ 
      หนงัสือรับรอง      อุตสาหกรรมบณัฑิต   ธ.ค. 2549 – ก.พ. 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ 

- จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี               วิทยาลยัเทคโนโลยีและ   ก.พ. 2550 – ก.พ. 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนสเตนเลสสตีลโปรดกัส์ 

     (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)      อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์   ก.ค. 2550 – ก.ย. 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนนิฟโก ้
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต   ต.ค. 2550 – ธ.ค. 2563 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ยเูน่ียนนิฟโก ้
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    (บริหารการศึกษา)  
    วิทยาลยัจนัทรเกษม       
• Director Accreditation 

Program(DAP) 148/2018   

ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั  
13 มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั  
17 ก.ย.2563 – ปัจจุบนั 
ม.ค.64 – ปัจจุบนั 

กรรมการ  
กรรมการ   
กรรมการ  
กรรมการ 

บมจ. สหยเูน่ียน  
บจก. ยเูน่ียนรับเบอร์โปรดกัคอร์ปอเรชัน่  
บจก. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

10. นางชฎาพร   เจียมสกุลทิพย ์ 59 ปี • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ   - - ก.ค. 2551 - 2556 ผูช่้วยเลขานุการบริษทั บมจ.สหยเูน่ียน 

- เลขานุการบริษทั      สาขาการจดัการ   ม.ค. 2552 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- จ านวนปีท่ีเป็นเลขานุการบริษทั      มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ม.ค. 2557 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ.สหยเูน่ียน 

     13 ปี  • ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง     ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 
      บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบญัชี   ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ยเูน่ียนไพโอเนียร์ 

      วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา      
      วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ      
  • สัมนาโครงการ CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  • หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  • หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  • หลกัสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
  • อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
  • หลกัสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (P01) 
  • หลกัสูตรการจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
  • หลกัสูตรการวิเคราะห์ความเส่ียงและประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยืน (S04)  
  • หลกัสูตรการประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (S05) 
  • หลกัสูตรการจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยืน (S06)  ของศูนยพ์ฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  • หลกัสูตรผูช้  านาญการศุลกากร กรมศลุกากร 
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11. นางสาวเรืองดาว ศุภจรจรัล 41 ปี • ปริญญาโท  - - 2545 - มี.ค 2561 ผูจ้ดัการอาวุโส  บจ. ส านกังาน อีวาย 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ  การจดัการมหาบณัฑิต    แผนกตรวจสอบบญัชี  

       สาขาการจดัการเชิงกลยทุธ์   พ.ค. 2561 - ม.ิย. 2563 รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ. สหยเูน่ียน 
      วิทยาลยัการจดัการ   ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. สหยเูน่ียน 
  มหาวิทยาลยัมหิดล   มิ.ย. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เดอะรอยลัโฮเต็ล 
  • ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   30 มี.ค. 2564 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      
  • หลกัสูตรมาตรฐานการบญัชีและ      
      อ่ืนๆ อบรมปีละ 40ชัว่โมง เพ่ือ      

  พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางการ      
      บญัชีและการสอบบญัชี(CPD)      

      ตามหลกัเกณฑข์องสภาวิชาชีพ      
  • หลกัสูตร “เตรียมความพร้อม      
      รองรับการเปลี่ยนแปลง      

      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
      เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน      
      จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง      
      ประเทศไทย (ม.ิย. 2561)      
  • หลกัสูตร “มาตรฐานการรายงาน      
      ทางการเงินเก่ียวกบัรายไดจ้าก      

  สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TERS 15)      
      และมาตรฐานการรายงานทาง      

     การเงินเก่ียวกบัสัญญาเช่า      
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      (TERS 16)” จดัโดยตลาด      
  หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
      (ก.พ. 62)      

  • E-Learning CFO’s Orientation      
      Course (ส.ค. 63)      
  • อบรมโครงการ Smart      
       Disclosure Program (SDP)      
      ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
12. นายดนยั ชยัฐานียชาติ 50 ปี • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 73,000 - 2539 – 2547 วิศวกร  บจ. โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง (0.121)   ฝ่ายบริการหลงัการจ าหน่าย  
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   2547 – 2549 หวัหนา้วิศวกร บจ. โตโยตา้ มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค 
      สถาบนับณัฑิตบริหารศาสตร์    ฝ่ายวิศวกรรมคุณภาพลูกคา้  
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล   2549 – 2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการ บจ. โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    ฝ่ายบริการหลงัการจ าหน่าย  

  • อนุปริญญา การช่างบ ารุงรักษา   2556 – 2558 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  อากาศยาน สถาบนัการบินพลเรือน    ฝ่ายบริการหลงัการขาย  
     2564 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
13. นางพิมพพ์ร  โชติรัตนกุล 71 ปี • ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ - - 2530 - 2554 กรรมการ บริษทั ยนิูไฟเบอร์ จ ากดั 

- ผูจ้ดัการอาวุโสสายธุรกิจส่ิงทอ     ทัว่ไป วิทยาลยัการจดัการ   2537-2553 กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส จ ากดั 

       มหาวิทยาลยัมหิดล   2547-2554 กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั 
  • Director Accreditation Program   2548-2553 กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนเทคอีสต ์จ ากดั 
     (DAP) รุ่น 5/2003   2550 - ธ.ค. 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์จ ากดั 

     ม.ค. 2557- ธ.ค. 2557 กรรมการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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     พ.ย. 2557- พ.ค. 2559 กรรมการ บริษทั ยเูนียนไมครอนคลีน จ ากดั 
     มิ.ย. 2559- เม.ย. 2560 กรรมการ / บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั 
      รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
     ม.ค. 2558- ม.ีค. 2564 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
     เม.ย.2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอลซิโก ้เอเซีย แปซิฟิค จ ากดั 

     เม.ย.2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนยนีูเวอร์ส จ ากดั 
     ม.ค.2558-ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์จ ากดั 
      รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์จ ากดั 
     พ.ค. 2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูน่ียนไมครอนคลีน จ ากดั 
14. นางสาวประยรู  ศรีพระราม 59 ปี • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - - 2548 – 2551 ผูจ้ดัการส่วนบญัชี บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน      บณัฑิต (การบญัชี)   2552 – 2554 ผูจ้ดัการส่วนบญัชี บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

      มหาวิทยาลยัรามค าแหง   2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

15. นายวีรธรรม ภูจิญญาณ์ 66 ปี • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์   - - 2548 – 2550 ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนขาย บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร       มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   2551 – 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

     2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการขายและการตลาด บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
16. นายวรงค ์ วิไลหงษ ์ 56 ปี • ปริญญาตรี นิติศาสตร์   - - 2546 – 2550 ผูจ้ดัการส่วนจดัซ้ือ บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2551 – 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร บจ. ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์

     2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการบริหาร บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 



 

 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                                                                     (แบบ 56–1 One Report) 

 

เอกสารแนบ  2  รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ในบริษทัร่วม  บริษทัที่เก่ียวขอ้ง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

เอกสารแนบ 2 – 1  
 
 

รายช่ือบริษทั บมจ. 
รายช่ือ UT UNF UBM MRC UG SUC USM 

1. นายปรีชา                       ชุณหวาณิชย ์ ประธานกรรมการ       
2. นายพลเชษฐ์                  ลขิิตธนสมบติั (1) กรรมการอิสระ       

นางอรนุช                      สูงสว่าง กรรมการอิสระ       
3. นายพิทยา                      มหานนท์ (2)   กรรมการอิสระ       

นายพิลาศพงษ ์              ทรัพยเ์สริมศรี กรรมการอิสระ       
4. นายปรีชา                       วฒันศรานนท์ กรรมการอิสระ       
5. นางศรีนวล                     สมบติัไพรวนั(3)   กรรมการผูจ้ดัการ       

นางพิมพพ์ร                   โชติรัตนกลุ กรรมการผูจ้ดัการ   / /   

6. นายชุตินธร                    ดารกานนท ์ กรรมการ X และ  X และ  / / X/ X 
7. นายสุภกิจ                       พ่วงบวั กรรมการ     /  
8. นางจนัทรตรี                  ดารกานนท์ กรรมการ /  / /   
9. นางสรัญญา                    ดารกานนท์ กรรมการ       

หมายเหตุ  
 X  =  ประธานกรรมการ X  =  รองประธานกรรมการ /   =  กรรมการ   =  กรรมการผูอ้  านวยการ  =  กรรมการผูจ้ดัการ  

    /=กรรมการผูช่้วย ผูอ้  านวยการ /   =  รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  

  
 บมจ.  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง   

• UT : บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ • UNF  : บจ. ยนิูไฟเบอร์ 
• MRC : บจ.ยเูน่ียนไมครอนคลีน 

• SUC :  บมจ. สหยเูน่ียน 
• UG   : บจ.ยเูน่ียนการ์เมน้ท ์

• UBM : บจ.ยเูน่ียนบริหารธุรกิจ 
• USM :  บจ. ยเูน่ียนสปินน่ิงมิลล ์

หมายเหตุ 
(1) นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบติั เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางอรนุช สูงสว่าง ท่ีขอลาออก มีผลตั้งแต่  1 พฤษภาคม  2564 
(2) นายพิทยา มหานนท ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายพิลาศพงษ ์ทรัพยเ์สริมศรี มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564  
(3) นางศรีนวล สมบติัไพรวนั เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ แทนนางพิมพพ์ร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564  

 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                                                            

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                                                   (แบบ 56–1 One Report) 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั
(compliance) 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ช่ือ- สกุล นางสาววนิดา   โชคเหมาะ 
ต าแหน่ง หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน 
อายุ         45 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี 
วุฒิการศึกษา  

- ปริญญาตรี  การบริหารการจดัการ สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต 
การอบรม 

1. ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรียมเอกสารส าหรับการจดัท าระบบมาตรฐาน 
2. ISO 9001:2015 การตีความขอ้ก าหนด 
3. ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course 
4. ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course  
5. การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร 
6. การปฏิบติังานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน 
7. การประเมินความเส่ียง  
8. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน 
9. การปฎิบติังานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 
10. วิธีการประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

ประสบการณ์ และต าแหน่งงานปัจจุบัน  

- 2543 – 2551  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- 2552 – 2553  เจา้หนา้ท่ีการตลาด   บจ.เอ ซี ที ประเทศไทย 

- 2553 – พ.ค. 2560 พนกังานตรวจสอบภายใน  บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน  บมจ.ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 
 
 
 
 

 เอกสารแนบ 3 – 1  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                                                            

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                                                   (แบบ 56–1 One Report) 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั
(compliance) 
 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสุงสุดในสายงานบัญชี และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 
ช่ือ- สกุล   นางสาวประยรู   ศรีพระราม 
ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
อายุ        59    ปี 
วันที่ได้รับต าแหน่ง  1 กุมภาพนัธ์  2553 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : ไม่มี 
วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม 

1. เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงโครงการลงทุน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการอยา่งย ัง่ยืนจดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

2. Insight Financial Management เสริมศกัยภาพให้กิจการ ผา่นการ บริหารการเงินอย่างมืออาชีพ จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
3. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน  (19 ส.ค – 2 ก.ย 2543)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
4. หลกัสูตรมาตรฐานการบญัชีอ่ืนๆ อบรมปีละ12 ชัว่โมง เพ่ือพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางการบญัชี(CPD) ตามหลกัเกณฑข์องกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ละสภาวิชาชีพ   
ประสบการณ์ และต าแหน่งงานปัจจุบัน  

- 2533 - 2537    พนกังานบญัชี   บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- 2538 - 2544   หวัหนา้ส่วนงานบญัชี  บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- 2545 - 2554   ผูจ้ดัการส่วนบญัชี  บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- 2555 – ปัจจุบนั     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 – 2  
 



 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56–1 One Report) 

เอกสารแนบ 4  ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

เอกสารแนบ 4 – 1  
 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ทรัพย์สินถาวรหลัก 
 
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญั ของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  3 แปลง ท่ีตั้ง  เลขท่ี 205  ม.4        ถ.
สุขมุวิท ก.ม. 39.5  ต.บางปูใหม่          อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ รวมเน้ือท่ี 218 ไร่ - งาน  33 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 70.937 ไม่มี 

2. ท่ีดิน  4  แปลง ท่ีตั้ง เลขท่ี 65  ถ. บางนา-ตราด 
ก.ม. 38  ต. บางสมคัร   อ.บางปะกง  จ. ฉะเชิงเทรา  
รวมเน้ือท่ี 84 ไร่ 2  งาน  95 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 5.787 ไม่มี 

3. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง      เป็นเจา้ของ 3.548 ไม่มี 

4. เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และอื่นๆ         เป็นเจา้ของ 26.119 ไม่มี 

หมายเหตุ   
1. มูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 1 ไดร้วมส่วนท่ีจดัเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 41.065 ลา้นบาท 
2.  มูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 2 จดัเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 5.787 ลา้นบาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีจ านวนประมาณ 732 ลา้นบาท  ซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาด และใชเ้กณฑวิ์ธีพิจารณารายได ้(Income Approach) ส าหรับอาคารโรงงานให้เช่ามีมูลค่า 14 ลา้นบาท 
ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีปี  2564 บริษทัฯ มีการเปลี่ยนแปลงลกัษณะการด าเนินธุรกิจ โดยหยุดด าเนินธุรกิจส่ิงทอ เหลือธุรกรรม

การลุนทุนและให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ในขณะน้ี การสรรหาธุรกิจใหม่ยงัไม่มีความชดัเจน และเป็นรูปธรรมตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร 
  
 
 

 



 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                       แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                                                                                                                                                                    (แบบ 56–1 One Report) 

เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด 

 

 

 

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) 

 
คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และ 
จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

 



 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                                                          แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
                                                                                                                                                                                     (แบบ 56–1 One Report) 

เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด 

1 -22 

 

กล่าวน า 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทั (“คณะกรรมการ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  ซ่ีงแสดงให้เห็นถึงระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถ้ือหุ้น ท าให้มีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้ือหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ  การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงเป็น
เคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ    

 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ีไดป้รับแกไ้ขจากฉบบัเดิมในส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้สอดคลอ้งตาม

แนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) `โดยน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทธุรกิจของบริษทั ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาและทบทวนของคณะกรรมการบริษทัแลว้  

 
คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัให้กรรมการ ฝ่ายจดัการ  และพนกังานของบริษทัฯ ไดรั้บทราบ ศึกษา  ท าความเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัหนา้ท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้ง   ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยควรมีการปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น  
 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ีจะไดรั้บการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการบริษทั ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  เพื่อให้ 

เป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
       

คณะกรรมการบริษัท 
          บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากัด (มหาชน) 
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ส่วนที1่. บริบทองค์กร 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจการทอผา้โดยผา่นกระบวนการป่ันดา้ย และกระบวนการทอผา้  

ผลิตภณัฑห์ลกัคือ ผา้ทอซ่ึงผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีทั้งผา้ฝ้าย  ผา้ฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
น าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตผา้ workwear ทัว่ไป และผา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน 

ค านิยาม 

การก ากบัดูแลกิจการ  ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการ และผูถ้ือหุ้น  เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั  น าไปสู่ความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผูถ้ือหุ้นในระยะยาว  โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนได้
เสียอ่ืน 

จรรยาบรรณ  ขอ้ควรปฏิบติั  และขอ้พึงระวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม และต่อเน่ือง จนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 
บริษทัฯ   บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ( Stakeholders)   หมายรวมถึง ผูถ้ือหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ีทางการคา้ คู่แข่งทางการคา้ และสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ี

ไดรั้บผลกระทบหรืออาจไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของ บริษทัฯ 
วิสัยทศัน์ (Vision)  ความมุ่งหมายท่ีบริษทัฯตอ้งการจะไดรั้บในอนาคต 
พนัธกิจ ( Mission )  ภารกิจหลกัท่ีแสดงความมุ่งมัน่ว่าบริษทัฯ พยายามจะท าอะไร และจะสะทอ้นให้เห็นถึงขอบข่ายการด าเนินงาน 
ค่านิยม (Values)  หลกัการและพฤติกรรมท่ีสะทอ้นและเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีบริษทัคาดหวงัให้พนกังานทุกคนปฏิบติั  และช้ีน าการ

ตดัสินใจของพนกังานทุกคน  และช่วยให้บริษทับรรลุพนัธกิจและวิสัยทศัน์ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม   
คอร์รัปชัน่ (Corruption)  หมายรวมถึง การเสนอให้  สัญญาว่าจะให้ มอบให ้ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ  หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่น หรือการปฏิบติัทางการคา้ ให้กระท าได ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 

-  ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจส่ิงทอ บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ คือ 
“เป็นบริษทัส่ิงทอ ท่ีไดรั้บความไวว้างใจ ในดา้นคุณภาพและการส่งมอบ มีการบริหารจดัการท่ีดี สามารถด าเนินธุรกิจให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีน่าพอใจ 

มีความมัน่คงและยัง่ยืน” 

- ในช่วงหลงัจากหยดุธุรกิจส่ิงทอ ไดป้รับปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยมีวิสัยทศัน์ คือ 
“บริหารสินทรัพยข์องบริษทัฯให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” 

 พันธกิจ (Mission) 

- ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจส่ิงทอ บริษัทฯ มีพันธกิจ คือ 
o ด าเนินธุรกิจดา้นส่ิงทอให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีน่าพอใจ  และเพ่ิมรายไดใ้ห้ธุรกิจ จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
o สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
o เอาใจใส่ จริงใจรับผิดชอบ และตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ให้ดีท่ีสุด ช่วยรักษาความลบัทางธุรกิจ  
o สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ 
o ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั  เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม   รวมทั้งสนบัสนุนการฝึกอบรมและพฒันาขีดความสามารถการท างาน

ให้พนกังานอย่างต่อเน่ือง  
o มีปณิธานอยา่งแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน   และปกป้องส่ิงแวดลอ้มอนั

อาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ ภายใตม้าตรฐานสากล ระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ และเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
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- ในช่วงหลังจากหยุดธุรกิจส่ิงทอ ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยมีพันธกิจ คือ 
o ยึดปฏิบติัตามค่านิยมหลกัของบริษทัฯ – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ 
o จดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
o สรรหาธุรกิจใหม่ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการลงทุน 
o ยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ค่านิยม (Values) : 

คุณธรรม  รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องคก์ร และสังคม 
 ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 

คุณภาพ  เอาใจใส่ในรายละเอียดท่ีลูกคา้คาดหวงั 
 ร่วมคิด ร่วมท า ให้บรรลุเป้าหมาย 
 เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

คุณประโยชน์  ค านึงถึงความคุม้เสมอ 
 การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
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ส่วนที2่. การก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและส่งเสริมให้ บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ท่ีดีให้แก่ผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือส่งเสริมให้น าหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั จึงไดท้บทวนและก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน 
หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
หลกัปฏิบติั 3  สริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
หลกัปฏิบติั 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบติั 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล  
หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 
 

ทั้งน้ี  ให้มกีารส่ือสาร เพ่ือให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบติัเมือ่สภาพการณ์การด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั  

แนวปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จึงก าหนดแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริบทการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

1.1 คณะกรรมการเขา้ใจถึงบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลให้บริษทัมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง  

(1) มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

(2) มีการก าหนดกลยทุธ์  นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(3) มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

1.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแล ให้น าไปสู่ผลอยา่งน้อย ดงัน้ี 

(1) สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง 
แนวปฏิบติั 

 ค านึงถึงจริยธรรม  ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 
 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกิจการ 
 จดัให้มี นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  
 ก ากบัดูแลให้มีการส่ือสารเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอ้ือให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตาม

ผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจ า 
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1.3 คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั  และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร และดูแลให้
การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

แนวปฏิบติั 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร  ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล มาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 มาตรา 89/10  
 ดูแลให้บริษทัมีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว่้า การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ตลอดจน

นโยบาย หรือแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวร้วมทั้งมีกระบวนการอนุมติัการด าเนินงานท่ีส าคญั (เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ
อยา่งมีนยัส าคญั การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.4  คณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้
กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดบทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(1) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ 

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  เช่น วิสัยทศัน์และพนัธกิจ  กลยทุธ์  เป้าหมายทางการเงิน 
ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณประจ าปีตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเสนอ  รวมทั้งก ากบั ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย
และแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร   และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 

(4) ส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ี
บริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจริงจงั 

(5) ก ากบั ดูแลให้มกีารปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ในเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์  โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ  มีแนวทางการ
พิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีชดัเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯและผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  กรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

(6) จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน  และจดัให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน   และให้มีการทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง กบัให้เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

(7) ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร  ก ากบั ดูแล ให้ฝ่ายจดัการมีการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม  และรายงาน
ให้ทราบเป็นประจ า และให้มกีารทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเมื่อพบว่าระดบั
ความเส่ียงมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งน้ี  ใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

(8) ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีบญัชี และมีรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยถูกตอ้งครบถว้น 

(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 
ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน  หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใด

อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้
 ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  

2.1 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั  เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน สอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ 
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ลูกคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 
แนวปฏิบติั 

 ดูแลการก าหนดค่านิยม วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการส่ือสาร
ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับทราบและเขา้ใจทัว่ทั้งองคก์ร 

 ดูแลให้มีการพิจารณาถึง  

(1)  สภาพแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทั้งการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

(3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั 

2.2 คณะกรรมการบริษทัมีการก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ าปีของ
บริษทัสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั  

แนวปฏิบติั 
 ก ากบัดูแลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของบริษทั ณ ขณะนั้น 

ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละควรสนบัสนุนให้มีการจดัท า หรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
 มีกลไกท่ีท าให้เขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างแทจ้ริง 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม/ส่ือสารระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับริษทัไวช้ดัเจน เพื่อให้บริษทัสามารถเขา้ถึงและไดรั้บ
ขอ้มูลประเด็นหรือความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงมากท่ีสุด 

(2) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพ่ือน าไปวิเคราะห์และจดัระดบัประเด็นดงักล่าวตามความส าคญัและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
ต่อทั้งบริษทัและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี เพ่ือเลือกเร่ืองส าคญัท่ีจะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียมาด าเนินการให้เกิดผล 

 ส่งเสริมให้มีการส่ือสารวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทั้งบริษทั 
 ก ากบัดูแลให้มีการจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และติดตามการด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี  

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล   

3.1 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาดองคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ี
เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว  ้  

แนวปฏิบติั 
 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามขอ้บงัคบับริษทัโดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่

นอ้ยกว่า 3 คน  
 กรรมการมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และความช านาญเฉพาะดา้น ท่ีจ าเป็น และเหมาะสมกบั

ลกัษณะธุรกิจของบริษทั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์น้ี กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกบั
คณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3  ปี  กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ
ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้

 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 เปิดเผยขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษทั 
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3.2 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานกรรมการ ดูแลให้มัน่ใจว่า 
องคป์ระกอบ และการด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

แนวปฏิบติั 
 ประธานกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ  
 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหนา้ท่ีของประธานกรรมการอยา่งนอ้ยครอบคลุม ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) ก ากบั ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฎิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
บริษทั และนโยบายของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

(2) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(3) ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย มีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยส่งหนังสือนดัประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

(4) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการและมีมาตรการท่ีดูแลให้เร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม  นอกจากน้ี กรรมการ/กรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุมได ้

(5) ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมาย ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการ
จะเสนอเร่ือง และเพียงพอท่ีกรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจไดอ้ย่างรอบคอบ 
ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

(6) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
ตลอดจนสนบัสนุนการปฎิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษทั 

(7) เป็นประธานในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ดแูลการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั กฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ด าเนินการประชุม
ตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และดูแลให้มกีารตอบขอ้ซกัถามของผูถ้ือหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 

3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการ  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

แนวปฏิบติั 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ  และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะเป็นสมาชิก 
 ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษทั 
 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯก าหนด เสนอคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงผูถ้ือหุ้นจะไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับุคคลท่ี

ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสินใจ   
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ต่ออีกวาระหน่ึง  จะค านึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถ้ือหุ้นอนุมติั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาถึงโครงสร้าง และอตัราค่า ตอบแทนมี
ความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดแนวทางและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษทัฯ และความเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  ทั้งน้ี จะมีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปี 
 คณะกรรมการบริษทัน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงผูถ้ือหุ้นจะทราบขอ้มูลค่าตอบแทน

กรรมการในปีท่ีผา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
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 เปิดเผยรูปแบบและจ านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เป็นรายบุคคล ในรายงานแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี  

3.5 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
แนวปฏิบติั 

 มอบหมายเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ  ดูแลการจดัการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

 เปิดเผยการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการ ในรายงานประจ าปี 
 จดัให้มีระบบ Video Conference เพื่ออ านวยความสะดวกให้กรรมการสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

3.6 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะ
ถูกน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ย  

แนวปฏิบติั 
 มีการประเมินตนเองผลการปฏิบติังานทั้งแบบคณะและรายบุคคลของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงผลการ

ประเมิน และประสบการณ์จากการปฏิบติังานท่ีผ่านมา จะน ามาพิจารณาร่วมกนั เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ี 
รวมถึงความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

 เปิดเผยผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.7 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอ  

แนวปฏิบติั 
 เมื่อมีกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัจดัเตรียมขอ้มูลลกัษณะธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจ และขอ้มูลอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี

กรรมการ  รวมทั้งจดัให้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีโดย IOD เช่น หลกัสูตร DAP และ DCP ส าหรับคณะกรรมการ
บริษทั หลกัสูตร ACP ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ไดม้ีการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ ส าหรับการปฎิบติัหนา้ท่ีอย่างสม ่าเสมอ 
โดยกระท าการทั้งภายในบริษทัและใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก เพ่ือให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

3.8 คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์
ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดให้จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกเดือน โดยจดัท าตารางการประชุมประจ าปีไวเ้ป็นการล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีวาระพิเศษจะจดัให้มีการ

ประชุมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม   
 ในการประชุมแต่ละคร้ัง  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาร่วมกนัในการเลือกเร่ืองท่ีส าคญัเขา้รวมไวแ้ลว้ในวาระการประชุม  

นอกจากน้ี  กรรมการแต่ละคนมีเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม 
 เลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนการประชุม 
 ระหว่างการประชุม   ประธานในท่ีประชุม สนบัสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อยา่งโปร่งใส และจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการน าเสนอ

รายละเอียดต่างๆ รวมทั้งสนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาโดยตรง     เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ ขอ้คิดเห็นอยา่งละเอียดถี่ถว้น และจดัให้มีรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลุม
ทุกประเด็น เน้ือหา และความเห็นส าคญัๆ ซ่ึงจะถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระเบียบเพ่ือการตรวจสอบ 

 บริษทัฯถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมดว้ย  เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ  และแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุม 
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 คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายใน
ขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์เหมาะสมปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 – 89/17 และมาตรา 89/23  รวมถึง ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการจะตอ้งทราบ  ดูแลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ  รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัใน
รายงานประจ าปี และบน website ของบริษทั 

 เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร   

4.1 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการ
ขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบติั 
 ให้ความเห็นชอบบุคคลท่ีมคีุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
 ติดตาม ดูแลให้มแีผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ผูบ้ริหารระดบัสูง  
 กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเพ่ือทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันาและสืบทอดงาน รวมถึงมีการเตรียมพร้อม ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีได ้

4.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม  
แนวปฏิบติั 

 ดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม   สอดคลอ้งกบัความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน  
 อนุมติัค่าตอบแทนประจ าปี 

4.3 คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถ้ือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ 
แนวปฏิบติั 

 มีความเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถ้ือหุ้น   
 ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

4.4 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม  
แนวปฏิบติั 

 กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงโครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหารและส่ิงท่ีไดท้ าไปในระหว่างปี 
 ดูแลให้มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

5.1 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

แนวปฏิบติั 
 ให้ความส าคญั และดูแลให้ฝ่ายจดัการน าการสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการ

ด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ส่งเสริม สนบัสนุนการให้ความร่วมมือเพื่อพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เกิดประโยชน์กบัลูกคา้ 
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5.2 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนด าเนินการ 
(operational plan) เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดนโยบายการปฏิบติัท่ีค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ดงัน้ี 

(1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษทัฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

(2) สนบัสนุนให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปี  
(3) ยึดมัน่แนวคิดในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส  และค านึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

 ดูแลให้มีการจดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีครอบคลุม 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม    2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 3) 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 5)ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 7) การร่วมพฒันา
ชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนได้
เสีย 

5.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันา
ทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

แนวปฏิบติั 
 สนบัสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึง

การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จ าเป็น 
 ดูแลให้มัน่ใจว่า มีการทบทวน การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่

เสมอ 

5.4 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ 
รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั 

แนวปฏิบติั 
 มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับใน

กรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดเ้พียงพอตามท่ีก าหนดไว ้
 ดูแลให้มีการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 
 มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม  

 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม   

6.1 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล 
และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบติั 
 มีความเขา้ใจความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั  
 มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
 มคีู่มือการบริหารความเส่ียง ระบุความเส่ียง การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนการจดัล าดบัความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงท่ี

เหมาะสม 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง โดยมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการ และรายงาน

ผล 
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 ดูแลให้บริษทัประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของในประเทศและในระดบัสากล 

6.2 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 
แนวปฏิบติั 

 จดัท าขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนด  1) องคป์ระกอบและคุณสมบติั  2) วาระการด ารงต าแหน่ง      3) หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ 4) อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งภายในขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
อ านาจในการว่าจา้งน าผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาปรึกษาหารือและให้ความเห็นไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

 ให้หลกัประกนัในความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.3 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นไดร้ะหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ือหุ้น รวมไป
ถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ี
ไม่สมควร 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบติัในการพิจารณาการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ

ผลประโยชน์ ตอ้งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั พิจารณาโดยถือเสมือนเป็น
รายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก  มีความโปร่งใส  โดยผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รวมทั้งตอ้งปฎิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่ง
เคร่งครัด และมกีารเปิดเผยขอ้มูลให้นกัลงทุนทราบอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

 ดูแลให้มีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบติัเพ่ือให้การท ารายการดงักล่าว
เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล ตามท่ีกฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็น
ส าคญั โดยท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม
คณะกรรมการ  

6.4 คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้มกีารจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจนและส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคน
นอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

แนวปฏิบติั 
 จดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่  
 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ให้มีการตรวจ ประเมินในการตรวจสอบภายใน 

6.5 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
แนวปฏิบติั 

 จดัให้มีช่องทางส่ือสารให้แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ในการสอบถาม แจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยในรายงานการเงิน ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

(1) เปิดเผยขอ้มูลของบริษทับนเวบ็ไซทข์องบริษทั http://www.ut.co.th  

(2) ติดต่อสอบถามผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน หรือ กรรมการผูจ้ดัการทางโทรศพัทห์มายเลข  02-3231085 – 87 เก่ียวกบัรายงานทางการเงิน 

(3) แจง้ขอ้ร้องเรียนต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศพัทห์มายเลข  02-3231085-87  เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายด าเนินการสอบสวน / แกไ้ขปัญหา  ทั้งน้ี    

(4) พนกังาน คู่คา้หรือสาธารณชนทัว่ไปสามารถแจง้เบาะแสการปฏิบติัในทางท่ีผิด ตลอดจนการขอค าแนะน าหรือหารือก่อนการร้องเรียนไดโ้ดย
ใชส้ายด่วนหมายเลขโทร. 02-3231085 – 86 ต่อ 1234   

 ดูแลให้บริษทัฯ  มีมาตรการในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล 
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล   

7.1 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา 
เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบติั 
 กรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ดูแลรับผิดชอบ การจดัท ารายงานทางการเงิน 
 การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึง 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน รวมทั้งขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี
ผา่นการส่ือสารในช่องทางอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 
 ผูถ้ือหุ้นและผูส้นใจทัว่ไปสามารถสืบคน้ขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1การจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

(Management discussion and analysis – MD&A)  ซ่ึงเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์ และบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ   http://www.ut.co.th/   
ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีเผยแพร่มีทั้งฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ   

7.2 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
แนวปฏิบติั 

 ดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อร่วมกนัหาทางแกไ้ข
โดยเร็ว  หากเร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 

 ในการอนุมติัการท ารายการใด ๆ ตอ้งไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ  สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหน้ี 

7.3 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มัน่ใจไดว่้า บริษทัมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้าร
ค านึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

แนวปฏิบติั 
 ติดตาม ดูแลอยา่งใกลชิ้ดใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
 ดูแลให้ก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงเจา้หน้ี ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดย

ให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 
 การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล  

7.4 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้จดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 
แนวปฏิบติั 

 ค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ทั้งน้ี อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็น
เล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษทั 

 ดูแลให้ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษทัอยา่งย ัง่ยืน 

7.5 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกั
ลงทุน นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

แนวปฏิบติั 
 กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารและให้ขอ้มูลแก่ผูถ้ือหุ้น   
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7.6 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
แนวปฏิบติั 

 จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบน website ของบริษทั โดยควรกระท าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 
เช่น 

(1) วิสัยทศัน์และค่านิยมของบริษทั 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 

(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนั และของปีก่อนหนา้ 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได ้

(6) โครงสร้างการถือหุ้น  และสิทธิออกเสียง 

(7) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถ้ือหุ้น 

(8) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 

(9) นโยบายท่ีส าคญั 

(10)  ช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียน  

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น   

8.1 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญั และตระหนกัในความรับผิดชอบถึงการปกป้องคุม้ครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถ้ือหุ้นและส่งเสริมให้ผูถ้ือหุ้นไดใ้ช้
สิทธิของตน 

แนวปฏิบติั 
 ดูแลไม่ใหก้ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ือหุ้น 
 อ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมผูถ้ือหุ้นใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นและออกเสียง 

(1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม  

(2) เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นไดศ้ึกษาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งค าถามต่อคณะกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยเผยแพร่ ในเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.ut.co.th    ล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 

 ดูแลให้หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุ้น 
 ดูแลให้มีการส่งหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน website ของบริษทัอยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม 
 เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website 

ของบริษทัดว้ย 
 จดัท าหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

8.2 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ
ของตน 

แนวปฏิบติั 
 จดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของตน และดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย โปร่งใส ตลอดจนดูแลการเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นและการจดัท ารายงานการประชุม      ผูถ้ือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงมติโดยมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยบริษทัฯ
จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุ้นตามท่ีเห็นสมควร 

 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถ้ือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถ
กระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 

 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น มีหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั 
จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้แสดงความเห็นและตั้งค าถาม
ต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

 ไม่เพ่ิมวาระการประชุม โดยไม่ไดแ้จง้ผูถ้ือหุ้นเป็นการล่วงหนา้ 
 กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผูถ้ือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผูถ้ือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้ือหุ้นท่ี

มอบฉนัทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 
 ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมจะจดัให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผูถ้ือหุ้นใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 
 สนบัสนุนให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  และส่งเสริมให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผย

ผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบพร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
 เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือตั้งค าถามต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น  

8.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
แนวปฏิบติั 

 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถดัไปจากวนัประชุมผูถ้ือหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และบน website ของบริษทั 

 ดูแลให้การจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 
 รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น ประกอบดว้ยบนัทึกในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วมการประชุม 

(2) การแจง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน ให้ผูถ้ือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่
เห็นชอบงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ และให้มีการใชใ้บลงคะแนน 

(3) ประเด็นท่ีผูถ้ือหุ้นซกัถามหรือแสดงความเห็น และค าตอบ 
 
 
 

ส่วนที3่. จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจท่ีแสดงออกถีงความยึดมัน่ในคุณค่า

ของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามค่านิยมหลกัของสหยเูน่ียนและ บริษทัในกลุ่ม “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์”  จึง
เห็นสมควรให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ โดยประมวลท่ีขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ ท่ีบริษทัฯไดป้ระกาศ หรือก าหนดเป็นระเบียบขอ้บงัคบั 

คณะกรรมการบริษทัคาดหวงัให้ทุกคนในองคก์รปฏิบติัตามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด และใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพฤติกรรม หรือการกระท าท่ีอาจเส่ียงต่อการขดัจรรยาบรรณ เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท านั้นๆ  ซ่ึงหากมีขอ้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

1. ไม่เปิดเผย หรือการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเด็ดขาด 
2. ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ ต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
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3. รักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้มีการใชง้านอย่างคุม้ค่า 
4. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
5. ช่วยกนัดูแลมิให้ทรัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัฯ ช ารุด หรือสูญหายโดยมิชอบ 

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ปฏิบติัตามนโยบายการใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเคร่งครัด 
2. ไม่ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
3. ใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารท่ี  บริษทัฯ  จดัให ้เช่นโทรศพัทม์ือถือ และโทรสาร โดยค านึงถึงประโยชน์ของ บริษทัฯ เป็นหลกั 

การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย  

2. ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บริษทัฯไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกบัลูกคา้หรือคู่คา้ 

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

1. พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง ของก านลั ของขวญัหรือสินน ้าใจจากบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย 
2. กรณีไดรั้บของจากการท าธุรกรรมของบริษทัฯ ตอ้งส่งมอบของดงักล่าวให้กบับริษทัฯ เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การซ้ือและขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

1. ไม่ใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพย ์
2. ให้กรรมการและผูบ้ริหารหลกีเลี่ยงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
3. ให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย และการถือครองหลกัทรัพย ์เป็นประจ าทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  และให้เลขานุการ

บริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษา  รวมทั้งจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วนัท าการ  นบัแต่
วนัท่ีเลขานุการบริษทัไดรั้บรายงานฉบบันั้น  
 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1. บริษทัฯ ตอ้งจดัระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  ทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ มีการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม  และมี
ระบบการตรวจติดตามและประเมินผล เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีการปฏิบติัจริง  

2. บริษทัฯ ตอ้งก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการตรวจสอบภายใน การประเมินความเส่ียง และการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ทั้งน้ี ให้อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบหลกัของระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้ง
ไดแ้สดงความเห็นและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย 

4. พนกังานทุกคนของบริษทัฯ ตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน ให้ความร่วมมือในการรับตรวจ และน าผลไปปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม 

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

1. ปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม (Equitable Treatment) และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด  
2. เคารพสิทธิของผูถ้ือหุ้นภายใตอ้งคป์ระกอบส าคญัของการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี 
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3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจ และเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายยอ่ย และ
เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยรวม 

4. บริหารกิจการของบริษทัฯ ให้มีความเจริญกา้วหนา้ มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถ้ือหุ้น 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถ และความระมดัระวงัเยี่ยงผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญ 
6. รายงานสถานะ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้  

1. ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
2. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบขอ้มูลว่ามีการเรียก รับ หรือการจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษทัฯ จะร่วมกนักบัคู่คา้ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขปัญหาให้เสร็จส้ินอย่างรวดเร็ว 
3. ไม่ใชอ้ านาจหน้าท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหน้าท่ีของผูอ่ื้น เพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
4. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคู่คา้ ซ่ึงขดัต่อผลประโยชน์ หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษทั รวมทั้งไม่ท างานส่วนตวั หรือรับท างานให้ผูอ่ื้นใน

งานท่ีเหมือนกบังานของบริษทั แมว่้างานนั้น จะท านอกเวลาท างานของบริษทัก็ตาม 
5. ปฏิบติัตามเง่ือนไข  สัญญา  และขอ้ตกลงท่ีท ากบัคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ตกลงในกรณีใดได ้

บริษทัฯ จะรีบแจง้ให้คู่คา้และเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขทนัที  

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

1. ยึดมัน่ และถือปฏิบติัในการด าเนินงานดว้ยความซ่ือตรง โปร่งใส และพึงปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายดว้ยความเท่าเทียมกนั 
2. ผลิต ส่งมอบ และให้บริการดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความตอ้งการหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
3. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และบริการ ไม่น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด อนัเป็น

เหตุใหลู้กคา้สับสน หรือรับขอ้มูลท่ีผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
4. จดัให้มีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบติังานในการรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัตวัสินคา้ หรือการบริการอ่ืนๆ 

โดยบริษทัฯ จะน าเร่ืองราวดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และด าเนินการแก้ไขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 
5. รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเผยแพร่หรือใชเ้พื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
6. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและแสวงหาแนวทางท่ีจะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

1. ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีดี 
2. ไม่ละเมิด หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล  
3. ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 
2. ให้ความเอาใจใส่และช่วยด าเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภยั และถูกสุขอนามยัตลอดเวลา  
3. ดูแลเอาใจใส่ ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังานโดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 
4. ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน แต่ละคน 
5. การแต่งตั้ง และการโยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั และการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท า หรือการปฏิบติัของพนกังานนั้นๆ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษทัฯ 
7. รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค  
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8. พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบดว้ยตนเอง และปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

1. ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และมแีนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. ไม่สนบัสนุนให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นให้เห็นการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities ) ดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นรายงาน

ประจ าปี 
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ส่วนที4่. นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 

จากการด าเนินงานของบริษทัฯในปัจจุบนั ท่ีเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจยัภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ หรือปัจจยัภายใน เช่น การก าหนดกลยทุธ์  การด าเนินงาน  การรายงาน  การปฏิบติัตามกฏเกณฑ ์ และ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นตน้ ประกอบกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงองคก์ร ซ่ึงถือเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการกา้วไปสู่ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ช่วยใหบ้ริษทัสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงัท่ีอาจจะเกิดขึ้น เสริมสร้างความเช่ือมัน่และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถ้ือหุ้น หน่วยงานก ากบัดูแล  พนกังาน และ ผูม้ี
ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ รวมทั้งเพ่ิมระดบัความสามารถในการแข่งขนั  และสนบัสนุนการด ารงอยู่อยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงองคก์ร ดงัต่อไปน้ี 
• ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนกังานในทุกระดบัชั้นท่ีตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบติังานในหน่วย  

งานของตนและบริษทัฯ โดยให้ความส าคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้
• ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบติัสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผล

กระทบกบัการด าเนินงานของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพฒันาและมกีารปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รในทิศทางเดียวกนั  
• ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของบริษทั  
• ให้มีการก าหนดมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง   รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 
• มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั และสนบัสนุนให้พนกังานทุกระดบั

สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเส่ียงอยา่งทัว่ถึง ตลอดจนการจดัระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหาร   คณะกรรมการ
ตรวจสอบ   เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดา้นส่ิงทอโดยยึดถือปฏิบติัตามค่านิยมหลกัของสหยเูน่ียนและบริษทัในกลุ่ม “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์” ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย  ตลอดจนมีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย  จึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม: ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  
และหลีกเลี่ยงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน: ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบขอ้มูลว่ามี
การเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น บริษทัฯ จะร่วมกนักบัคู่คา้ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และแกไ้ขปัญหาให้เสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน: หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ     รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม และเสมอภาค 

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและสุขอนามยัใน
สถานท่ีท างาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังานโดยให้โอกาสพนกังานอย่างทัว่ถึง และ
สม ่าเสมอ  ตลอดจนให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค:  ผลิต ส่งมอบ และให้บริการดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความตอ้งการหรือสูงกว่าความคาดหมาย  
รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบติังานในการรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัตวัสินคา้ หรือการบริการอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ 
จะน าเร่ืองราวดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม: ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่สนบัสนุนให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ท าลาย
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม:  สนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย: ปรับปรุง

กระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการเกิดผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลด
ความสูญเปล่าโดยไม่จ าเป็น 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจตามค่านิยมหลกัของสหยเูน่ียนและบริษทัในกลุ่ม  
“คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์” และมีการบริหารจดัการท่ีดี ให้มีการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ ไม่ทุจริต  โดยให้มีการบนัทึกบญัชีครบถว้น  ถกูตอ้ง  และ
ค านวณภาษี รวมทั้งช าระภาษีให้ถูกตอ้ง  ไม่ให้จ่ายสินบนให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง  รวมถึงมีเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนใน
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  จึงก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

• ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ โดยการ
ส่ือสารและฝึกอบรม และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   

• จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   เพื่อป้องกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
• จดัให้มีระบบตรวจสอบภายใน  เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็นการประจ า และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการ

ผูจ้ดัการ  ทั้งน้ีไดก้ าหนดให้การตรวจสอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของแผนการตรวจสอบภายใน 
• น าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) มาพิจารณา

ปรับปรุง และทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัพนกังาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนและครอบคลุมมาก
ขึ้น 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีจะส่งผลต่อพนกังานทุกคนและบุคคลอ่ืน จึง
ไดก้ าหนดนโยบายดงัน้ี  

1) ความปลอดภยัและการรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนทุกระดบัท่ีจะร่วมมือกนัปฏิบติั เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งของตนเอง ของบริษทัฯ และของผูอ่ื้น  

2) บริษทัฯ จะเสริมสร้างให้พนกังานทุกระดบั มีความรู้ และมีจิตส านึกในการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั และมีอาชีวอนามยัท่ีดี 
3) บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุอนัเกิดขึ้นจากการท างาน ท่ีมีต่อพนกังานหรือบุคคลอ่ืน 
4) บริษทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมให้มกีารปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและวิธีปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั รวมถึงการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีของ

พนกังานทุกคน 
5) พนกังานระดบัผูบ้งัคบับญัชาทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลและรับผิดชอบในดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด  
6) บริษทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติักบัทุกๆ ฝ่ายอยา่งสูงสุด  
7) บริษทัฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเพ่ือให้เกิด

การปฏิบติัอยา่งจริงจงัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามขอ้บงัคบัและมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบติังานของทางราชการ 
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 นโยบายคุณภาพ  

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายดงักล่าว  บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการดงัน้ี  
1. จดัท า ธ ารงรักษา ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ 
2. ด าเนินงานตามขอ้ตกลงทางการคา้ ภายใตร้ะเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบติัท่ีดี  
3. ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานดีขึ้น  
4. พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้มีความรู้ ความเขา้ใจในงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน ตลอดจนการท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อ

ผลิตภณัฑ์ 
5. ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรม นโยบายของบริษทัฯ แก่พนกังานและผูส้นใจทัว่ไป  

นโยบายการจัดการพลังงาน 

บริษทัฯ  ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมุ่งเนน้ให้มีแนวทางปฏิบติัการอนุรักษพ์ลงังานแก่
พนกังานภายในองคก์ร เพ่ือท าให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานและปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั ซ่ึงมุ่งไปสู่เป้าหมายการลด
ค่าใชจ่้ายของบริษทั และการประหยดัพลงังานตามนโยบายของรัฐบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสมโดยก าหนดให้การอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัฯ 
สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานขององคก์รอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีใช ้และแนวทางการ
ปฏิบติังานท่ีดี 

3. บริษทัจะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปีและส่ือสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. บริษทัถือว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และ พนกังานของบริษทัฯทุกระดบัท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตามมาตรการท่ีก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างานดา้นการจดัการ พลงังาน 
5. บริษทัจะให้การสนบัสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ เวลาใน การท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการ

น าเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันาดา้นพลงังาน 
6. ผูบ้ริหารและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 

นโยบายการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนพฒันาระบบขอ้มูล ซ่ึงมีหนา้ท่ี ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และปรับปรุงพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทั ยู
เน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยจึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางการใชง้าน ดงัน้ี 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของส่วนพฒันาระบบขอ้มูล  

1. หนา้ท่ีทัว่ไป 
• เป็นผูดู้แลระบบ ตามท่ีระบุใน ระเบียบการใชง้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
• ก าหนดการควบคุมความปลอดภยั (Security Parameters) เพื่อป้องกนัการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มูล หรือสารสนเทศ ท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหาย

ต่องานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทั แต่ในระบบ AS/400 ให้มีการ 
– สอบทานบญัชีผูใ้ชง้าน และสิทธิท่ีไดรั้บ ทุก 6 เดือน 
– สอบทาน Log ของการเขา้ถึงระบบทุกเดือน 

• ให้บริการพ้ืนฐานแก่ผูข้อใชง้านในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑห์รือนโยบายท่ีบริษทัก าหนด 
–  User ID และ Password พร้อมก าหนดสิทธิการใชง้าน 
–  บริการส่ือสารดว้ยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

“ มุ่งเน้นผลิตส่ิงทอที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตระหนักถึงการแก้ไข / ปรับปรุง อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ิม
ความพึงพอใจของลูกค้า “ 
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–  บริการเช่ือมต่อสัญญาณเขา้สู่ระบบเครือข่าย 
• การส ารองขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก็บไวใ้นระบบ 

–  AS/400 
▪ ด าเนินการทุกวนัโดยใช ้Tape แยกเป็นแต่ละวนั 
▪ Tape ท่ีใชห้มุนเวียน จะน าไปเก็บไวท่ี้ตึกอ่ืนท่ีไม่ใช่ตึกท่ีท าการ 

– เซิร์ฟเวอร์ 
▪ ด าเนินการทุกวนัพุธ 

• บนัทึก Password ของ Admin ทุกระบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นตูเ้ซฟของบริษทั 
• การควบคุมดา้น Physical Access ของส่วนพฒันาระบบขอ้มูล 

2. หนา้ท่ีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระบบงานของ AS/400 
• การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระบบตอ้งไดรั้บการทดสอบจากผูร้้องขอ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ และตอ้งลงนามรับทราบเพื่อเป็นหลกัฐาน 
• โปรแกรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขตอ้งไดรั้บ การอนุมติัจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ก่อนน าไปไวใ้นระบบงานจริง 

ความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน 
ก) ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ข) ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการใชง้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
ค) บริษทัฯ ไม่มีนโยบายตรวจสอบการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกบัผูใ้ชใ้นกรณีปกติ  แต่บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามกฎหมายท่ีตอ้งติดตั้ง

ระบบบนัทึกขอ้มูลจราจรและการเฝ้าระวงัเพื่อคงไวซ่ึ้งบริการท่ีมัน่คงและปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ 
ง) ปฏิบติัตามค าแนะน าของส่วนพฒันาระบบขอ้มูลดา้นการเก็บรักษา/เปลี่ยนรหสัผา่น 
จ) ดูแล บ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลหรือสารสนเทศใดๆ ท่ีเป็นของผูใ้ชห้รืออยูใ่นความรับผิดชอบของผูใ้ช ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่ติด

ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือซอฟตแ์วร์ไม่พึงประสงค ์ท่ีจะรบกวนการท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทั 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                                   
เรียน   ท่านผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัยูเน่ียนอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) โดยมี
รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดงัน้ี 

1. นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบติั    ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม  3/4  คร้ัง  
(ดร.อรนุช  สูงสว่าง  เขา้ร่วมประชุม 1/4  คร้ัง  ไดข้อลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

2. นายปรีชา วฒันศรานนท ์         กรรมการตรวจสอบ                เขา้ร่วมประชุม  4/4  คร้ัง  
3. นายพิทยา  มหานนท ์               กรรมการตรวจสอบ                เขา้ร่วมประชุม  3/4  คร้ัง  

(ดร.พิลาศพงษ ์ ทรัพยเ์สริมศรี  เขา้ร่วมประชุม 1/4  คร้ัง ไดข้อลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)  
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีระบุไวต้ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  ในปี 2564 ไดจ้ดั

ให้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการ  ผูต้รวจสอบภายใน และ ผูส้อบบญัชีของบริษทั  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั
วาระการประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการจ านวน 1 คร้ัง  เพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูลการตรวจสอบ ข้อมูลท่ีมี
สาระส าคญัในการจดัท างบการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน   ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมและให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

1. การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการและการก ากบัดูแลท่ีดีตามนโยบายของบริษทั รวมทั้งไดม้อบหมายให้ผูต้รวจ
สอบภายในสอบทานการปฏิบติัตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจ  ตลอดจนการสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน 

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง   

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทัและรับทราบถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีกระทบต่อผลประกอบการซ่ึง
ฝ่ายจดัการได้รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติและมอบหมายผูรั้บผิดชอบด าเนินการ  
ตลอดจนการรายงานความกา้วหนา้ในการปฏิบติัและผลลพัธ์ท่ีได ้ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการ 
ประเมินความเส่ียงระดบัปฏิบติัการ เพื่อน าผลการประเมินความเส่ียงมาใชใ้นการวางแผนตรวจติดตามภายในต่อไป 

3. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของฝ่ายจดัการโดยใช ้“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงพบว่ามีความเหมาะสม
และเพียงพอ เป็นไปตามระเบียบต่างๆ กฎหมาย  บริษัทดูแลรักษาทรัพยสิ์นและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีไม่พบข้อบกพร่องท่ีมี
สาระส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลให้การปฏิบติังานของส านักตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และมีจรรยาบรรณ  สอบทาน
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี การปฏิบติังานตามแผน ผลการตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน ให้ขอ้เสนอแนะประเด็นการตรวจสอบเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมทั้งประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของส านกัตรวจสอบ   

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน    

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และพิจารณาให้
ความเห็นก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัอนุมติั   พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบอยา่งถูกตอ้งตามเวลาท่ีก าหนด 
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5. การสอบทานงบการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2564  ของบริษทัซ่ึงผูส้อบบญัชีไดส้อบ
ทานและตรวจสอบแลว้ เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ รวมทั้งไดรั้บฟังค าช้ีแจงจากผูส้อบบญัชี ฝ่ายจดัการ และ ผูต้รวจสอบภายใน   คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชีว่างบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2564 แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยแยกการด าเนินงานต่อเน่ืองและการด าเนินงานท่ียกเลิก อนัเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้น นกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงิน  

6. พจิารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ    

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรส านักตรวจสอบ  รวมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคลแนวทางปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพและบรรลุผล 

7. การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 

เน่ืองจากผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าพอใจ ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะคณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมติัจาก
ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี  แต่งตั้ง  นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขนัธ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6287 หรือ  นายกฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน เลขท่ี 4501 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนา
กร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3853  แห่ง บริษทั  ส านกังาน อีวาย จ ากดัให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564  

 
 การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามกฎบตัรท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมบริษทัอยา่งครบถว้นและมีความเป็น

อิสระ โดยมีความเห็นว่าบริษทัฯมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง  ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ  รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้ง ท า
ให้การด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการภายใน เป็นไปอย่างโปร่งใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้นโดยรวม ผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบการเงินรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แสดงฐานะการเงินอย่างถูกตอ้งตามท่ีควร 
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

  
                    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

                  
                                                                                                                       
                                                                                                                          ( นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบติั ) 
               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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