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รายงานคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท ยูเ นี่ ยนอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) ดาเนิ น ธุ รกิ จหลักประเภทสิ่ งทอ (ปั่ น ด้ายและทอผ้า) ตั้งแต่ ปี 2520 ตลอด
ระยะเวลาในการประกอบธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ยึดหลักการตามค่านิ ยม คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ ตั้งแต่เริ่ มแรก ก่อให้เกิ ดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญควบคู่กบั การบริ หารจัดการด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีการปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา ให้ความ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดทั้งบริ หารจัดการทรัพยากร ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ลดมลพิษ มีการปฏิบตั ิถูกต้องตามมาตรฐานสากล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยสถานการณ์ สภาวะแวดล้อมทางเศษฐกิจของธุ รกิจสิ่ งทอที่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
การแข่งขันจากต่างประเทศทวีความรุ นแรง ประเทศไทยเสี ยเปรี ยบด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ ถดถอย คาสั่งซื้ อจากลูกค้าลดลง ล้วนเป็ นปั จจัยที่ ทาให้ผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จสิ่ งทอขาดทุนอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 และคาดว่าสถานการณ์จะยังคงไม่ดีข้ นึ ต่อเนื่องถึงปี 2564
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการหยุดดาเนินธุรกิจสิ่ งทอภายในปี 2564 เพื่อลดความเสี่ยงเรื่ องความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผูถ้ ือหุ้นตามความละเอียดที่ได้
แจ้งแล้วนั้น ต่อมา มีการเปิ ดเผยถึงความคืบหน้าเป็ นระยะ ๆ จนกระทัง่ วันที่ 9 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถึงสถานะการดาเนินธุรกิจว่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้หยุดการผลิตสิ่ งทอทั้งหมด และจะส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าเสร็ จสิ้ นภายในเดือน
กันยายน 2564 หลังจากนั้น จะไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลัก เหลือเพียงรายได้อื่น เช่น รายรับจากค่าเช่า เงินปั นผลรับ และดอกเบี้ยรับ
เท่านั้น จากกรณี น้ ี เป็ นเหตุใ ห้หลักทรั พย์จดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ เข้าข่ ายอาจถู ก เพิ กถอนจากตลาดหลักทรั พย์ฯ บริ ษัท ฯ แก้ไขโดยผ่าน
กระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่ อง ขอ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยสมัครใจ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ คือ
บมจ. สหยูเนี่ยน (SUC) จะจัดทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ จากผูถ้ ือหุ้นรายอื่นเป็ นการทัว่ ไปทั้งหมด นอกเหนื อจากสัดส่ วนที่ SUC
เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. สรุ ประยะเวลาที่ผถู ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ฯ จะสามารถแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตามมูลค่ายุติธรรมสาหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ในราคาหุ้นละ 38.35 บาทต่อหุ้น และ
48.15 ต่อหุ้น ตามลาดับ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ส่ วนวันชาระราคาหลักทรัพย์ คือ วันที่ 7 มีนาคม 25 65 ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้ส่งคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ประกอบกับ ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และ ความเห็นของกิจการ (แบบ
250-2) ให้ผถู ้ ือหุ้นทุกรายแล้ว ก่อนวันเสนอซื้อ
สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 229.80 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุ รกิจสิ่ งทอ 209.11 ล้านบาท
รายได้อื่น ๆ 20.69 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 209.66 ล้านบาท มีกาไรจากการดาเนินธุรกิจสิ่ งทอ 0.46 ล้านบาท กาไรจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
8.93 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็ นธุรกรรมการให้เช่าทรัพย์สิน) กาไรสุ ทธิรวมทั้งบริ ษทั ฯ 9.39 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 1,145.95 ล้านบาท หนี้สิน
รวม 106.75 ล้านบาท ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น 1,039.20 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน 0.10:1 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่อง 68.17 เท่า อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น 0.91% ฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องสูง เพื่อเตรี ยมรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคตซึ่งอยูใ่ นช่วงระหว่าง
การพิจารณาและสรรหาต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุ้น คู่คา้ ลูกค้า พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุน
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ยังคงยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล การกากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริ ต ตามนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นพื้นฐานสู่ ธุรกิจในอนาคตต่อไป

(นายปรี ชา ชุณหวาณิชย์)
ประธานกรรมการ
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1) โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั ฯเริ่ มประกอบธุ รกิจตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2520 ในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ครบ
วงจรตั้งแต่ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อมและตกแต่งสาเร็ จ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด โดยมี
บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
1.1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 บริ ษทั ฯ ได้ปรับลดกระบวนการผลิต โดยหยุดกระบวนการฟอกย้อมและตกแต่งสาเร็ จ และนาทรัพย์สิน
ในส่วนของโรงงานฟอกย้อมไปร่ วมลงทุนกับ Ten Cate Advanced Textiles BV จัดตั้งบริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชีย จากัด
(TCUA) ดาเนินธุรกิจผลิตผ้าป้องกันภัยและอันตรายจากการทางาน ปัจจุบนั TCUA ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2556 และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
1.1.1) วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย
(Goals) วัตถุประสงค์ (Objectives) และกลยุทธ์ (Strategies) ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ หารสินทรัพย์ของบริ ษทั ฯให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
พันธกิจ (Mission)
• ยึดปฏิบตั ิตามค่านิยมหลักของบริ ษทั ฯ – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
• จัดการทรัพย์สินที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
• สรรหาธุรกิจใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
• ยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เป้าหมาย (Goals)
• เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ ( Objectives )
• บริ หารสินทรัพย์ให้ได้ผลคุม้ ค่า
กลยุทธ์ ( Strategies)
• ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่
• แผนหยุดดาเนินธุรกิจสิ่ งทอ
1.1.2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
• บริ ษทั ฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับ อานาจในการควบคุม โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรื อ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
1.1.3) การใช้ เงินที่ได้จากการระดมทุน
• บริ ษทั ฯ ไม่มีการระดมทุนในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ในอดีต บริ ษทั ฯ มีการใช้เงินลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอด
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1.1.4) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ ให้ คามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ เงื่อนไขการอนุญาตของสานักงาน และเงื่อนไขการ
รับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤศจิกายน 2523 ซึ่งยังไม่ตอ้ งมีการขออนุญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ไม่มีเงื่อนไขในการรับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1.1.5) ชื่ อ สถานที่ต้ังสานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจเลขทะเบียนบริษัทฯ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัทฯ จานวนและชนิดของหุ้นที่จาหน่ าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทสิ่ งทอ ทะเบียนเลขที่ : 0107537000980
ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียน
สานักงานใหญ่ :
เลขที่ 1828 ถนน สุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
สาขาที่ 1 :
เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขมุ วิท (ก.ม. 39.5) ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9 โทรสาร : 0-2323-3123 Home Page : http://www.ut.co.th
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว 600 ล้านบาท คิดเป็ น 60 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้นๆละ
10 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้นๆละ 10 บาท
(1) นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หุ้น
สามัญ

จานวนหุ้น
ออกจาหน่าย
1,200,000

จานวนหุ้น
ที่ถือ
235,601

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
19.63 %

1. บริ ษทั ยูนิไฟเบอร์ จากัด
1828 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5111-9
โทรสาร 0-2311-5668, 0-2332-5615

ลงทุน ธุรกิจ
นายหน้าและบริ การ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับสิ่ งทอและ
วัตถุดิบอื่นๆ

2. บริ ษทั ยูเนี่ยนบริ หารธุ รกิจ จากัด
1828 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง
กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600
โทรสาร 0-2311-5616
3. บริ ษทั ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จากัด
1828 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5111-9, 0-2322-5600
โทรสาร 0-2741-6145
4. บริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชีย
จากัด
205/1 หมู่ 4 ถนนสุ ขมุ วิท ( กม. 39.5 )
ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2323-1088 โทรสาร 0-2323-1089

ลงทุน

สามัญ

5,000,000

949,993

19.00%

ผลิตและจาหน่าย
ชุดป้องกันไฟฟ้า
สถิตและฝุ่นละออง

สามัญ

500,000

65,000

13.00%

ผลิตและจาหน่าย
ผ้าสี

สามัญ

3,850,000

1,900,000

49.35%

หมายเหตุ: บริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชีย จากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการชาระบัญชี

1.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผ้าทอตามคาสั่งซื้ อของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการปั่ นด้าย และกระบวนการทอผ้า บริ ษทั ฯ
อาจมีรายได้จากการให้บริ การปั่นด้าย และ/หรื อทอผ้า โดยใช้วตั ถุดิบจากผูว้ ่าจ้างโดยมีโครงสร้างรายได้ตามตารางด้านล่างนี้
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

สาหรับการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯได้รับส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) ตามวิธีส่วนได้เสีย
1.2.1) โครงสร้ างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ (ตามตาราง)
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

ดาเนินการโดย

% การถือ
หุ้นของ
บริ ษทั

ปี 2564
รายได้
(ล้าน
บาท)

%

ปี 2563
รายได้
(ล้าน
บาท)

%

ปี 2562
รายได้
(ล้าน
บาท)

%

บริ ษทั :
ผลิตและจาหน่ายผ้าทอ เส้นด้าย
และบริ การ

บมจ. ยูเนี่ยน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ

-

190.11

82.73

432.52

91.84

511.06

68.08

0.44

0.06

บริ ษทั ร่ วม :
ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและบริ การ บจ. ยูนิไฟเบอร์
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งทอ
และวัตถุดิบอื่น ๆ

19.63(1)

-

-

-

-

ผลิตและจาหน่ายผ้าสี

49.35

-

-

-

-

39.69

17.27

38.41

8.16

239.21

31.86

229.80

100.00

470.93

100.00

750.71

100.00

บจ.เทนคาเต้-ยูเนี่ยน
โปรเทคทีฟแฟบบริ ค
เอเชีย
บมจ. ยูเนี่ยน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ

รายได้อื่น

-

รวม

-

-

หมายเหตุ
(1)
บริ ษทั ฯ รับรู ้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ยูนิไฟเบอร์ จากัด จนถึงไตรมาสที่สองของปี 2562 ในสัดส่วนการถือหุ้น 20.83% และ
เปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 บริ ษทั ฯ รายได้จากการขายและบริ การสิ่ งทอ จานวน 190.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวของปี
2563 จานวน 242.41 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 56.05 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ หยุดดาเนินธุ รกิจสิ่ งทอด้านการผลิตและการขาย ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2564 และวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามลาดับ
บริ ษทั ฯมีรายได้อื่นจานวน 39.69 ล้านบาท ซึ่ งมาจากการขายเศษวัตถุดิบ การให้เช่าสิ นทรัพย์บางส่ วน เงินปั นผลรับจากการลงทุน
การจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่บริ ษทั ฯหยุดดาเนินธุรกิจสิ่ งทอ และอื่นๆ
1.2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ คือ ผ้าทอ โดยมีท้ งั ผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรื อ
ใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะสาหรับนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผ้า Workwear และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น บริ ษทั ฯ มีบริ การรับผลิตเส้นด้าย และ/หรื อทอผ้า
โดยใช้วตั ถุดิบของผูจ้ า้ ง
บริ ษทั ฯไม่ได้พ่งึ พิงผูข้ ายหรื อลูกค้า หรื อผูจ้ ดั จาหน่ายรายใด ที่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุรกิ จ
(2) การตลาดและการแข่งขัน
(ก) การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริ การที่สาคัญ
− บริ ษทั ฯมีนโยบายการตลาดโดยมุ่งเน้นลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่สินค้ามี เครื่ องหมายการค้าเป็ นที่รู้จกั ในระดับ
นานาประเทศ
− ในปี 2564 บริ ษทั ฯ จาหน่ายสินค้าโดยตรงให้กบั ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีสัดส่ วนมูลค่าการขายในประเทศ และ
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 44 และ 56 ตามลาดับ
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

− บริ ษทั ฯมีลูกค้าหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 8 ราย โดยลูกค้าต่างประเทศ มีท้ งั ลูกค้าในทวีปเอเชียและยุโรป
− ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้า 2 รายที่เกิน 30% ของยอดขายรวม แต่บริ ษทั ฯไม่ได้พ่งึ พิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่
จะมีผลต่อความอยูร่ อดของบริ ษทั ฯ
(ข) สภาพการแข่งขัน
− แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่ งทอคาดว่ายังคงชะลอตัว เนื่ องจากยังคงประสบปั ญหาหลายด้าน อาทิเช่น มาตราการกีดกันทาง
การค้าในรู ปแบบต่างๆ สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและของประเทศคู่คา้ ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ ระบาด
โควิด-19 ที่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินชีวิต ความต้องการผูบ้ ริ โภคลดลง ทาให้การแข่งขันสู งขี้น
− บริ ษทั ฯมีคู่แข่ง 12 ราย แบ่งเป็ นในประเทศ 6 ราย และต่างประเทศ 6 ราย
− สภาพการแข่งขันของธุรกิจสิ่ งทอมีความรุ นแรง และให้ความสาคัญด้านราคาเป็ นหลัก ทาให้บริ ษทั ฯ เกิดความเสียเปรี ยบในการ
แข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศที่มีตน้ ทุนด้านค่าแรงที่ต่ากว่า เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน เวียดนาม เป็ นต้น
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิตสิ นค้า ตั้งอยู่ที่เลขที่ 205 หมู่ 4 ถ.สุ ขุมวิท (กม. 39.5) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
10280 จากสถานการณ์ตลาดด้านสิ่ งทอที่ชะลอตัวต่อเนื่ องมาหลายปี และ มีแนวโน้มลดลง บริ ษทั ฯได้ทยอยปรับลดกาลังการผลิตลง เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผลผลิตในปี 2564 และ 2563 ดังนี้
รายการ

ปี 2564

ปี 2563

1.โรงงานปั่นด้าย
− กาลังการผลิต

(พันปอนด์)

7,200

7,200

− ผลิตจริ ง
2. โรงงานทอผ้า
− กาลังการผลิต
− ผลิตจริ ง

(พันปอนด์)

1,546

7,046

(พันเมตร)
(พันเมตร)

7,776
3,204

10,200
9,843

นโยบายการผลิตของบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นผลิต สิ นค้าสิ่ งทอประเภท Technical workwear ตามคาสั่งซื้อของลูกค้า ให้เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถของกระบวนการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ ใช้ในการผลิตได้แก่ฝ้าย ต้องนาเข้าจากต่ างประเทศทั้งหมด สาหรั บเส้นใยสังเคราะห์ส่ วนใหญ่ จดั หาจากผู ผ้ ลิ ต
ภายในประเทศ
− บริ ษทั ฯไม่ได้พ่งึ พิงผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดรายหนึ่ง ที่มีบทบาทสาคัญต่อการอยูร่ อดของบริ ษทั ฯ
− สภาพปั ญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ อาจมีขอ้ จากัดบางประการเกี่ยวกับการจัดหา

▪

การจัดหาวัตถุดิบหลักประเภท เช่น ฝ้าย เป็ นผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาศัยสภาพอากาศ ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ มี
ความผันผวนตามฤดูกาลในแต่ละปี รวมถึงสภาวะราคาในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

▪

การจัดหาเส้นใยสังเคราะห์ เนื่องจากมีจานวนผูผ้ ลิตน้อยราย และแต่ละรายจะมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
ต้องการแตกต่างกัน ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์และกลไกตลาด
− ในปี 2564 ได้สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้าทอจากผูจ้ าหน่าย รวม 2 ราย มูลค่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศมี
สัดส่วนคิดเป็ นร้อยละ 84 : 16
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่สาคัญ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดิน 3 แปลง ที่ต้ งั เลขที่ 205 ม.4 ถ.สุขมุ วิท ก.ม. 39.5
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวมเนื้อที่
218 ไร่ - งาน 33 ตารางวา
ที่ดิน 4 แปลง ที่ต้ งั เลขที่ 65 ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 38
ต. บางสมัคร อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อ
ที่ 84 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

เป็ นเจ้าของ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
70.937

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

5.787

ไม่มี

เป็ นเจ้าของ

3.548

ไม่มี

เครื่ องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ

เป็ นเจ้าของ

26.12

ไม่มี

UT ถือหุ้น
(%)
49.35
0.33

ถือหุ้นใน UT
(%)
49.88

บริ ษทั ร่ วม

19.63

-

-

19.00
13.00

17.10
-

-

ไม่มี

หมายเหตุ
1. มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้รวมส่วนที่จดั เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 41.065 ล้านบาท
2. มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 2 จัดเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 5.787 ล้านบาท

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี
1.3) โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1) โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ถือหุ้นในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

ประกอบธุรกิจ

บจ. เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชีย (1)
บมจ. สหยูเนี่ยน

ผลิต และจาหน่ายผ้าสี
ลงทุน จาหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์บาง
ประเภทของบริ ษทั ในกลุ่ม
ลงทุน ธุรกิจนายหน้าและบริ การซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่ งทอและวัตถุดิบอื่น ๆ
ลงทุน
ผลิตและจาหน่ายชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตและ
ฝุ่นละออง

บจ. ยูนิไฟเบอร์
บจ. ยูเนี่ยนบริ หารธุรกิจ
บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

/
-

หมายเหตุ (1) บริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชีย จากัด (TCUA) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 22 มีนาคม
2556 และอยู่ระหว่างการชาระบัญชี ซึ่งบริ ษทั ฯได้ต้งั สารองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCUA ไว้เต็มจานวนแล้ว

1.3.2) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่ วมรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ
- ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
1.3.3) ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มสหยูเนี่ยน ในระหว่างปี มีรายการธุรกิจระหว่างกันที่เป็ นไปตามธุ รกิจปกติทางการค้าทัว่ ไป ไม่มีลกั ษณะ
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการระหว่างกัน ของปี 2564 ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 9 การควบคุมภายในและรายการ
ระหว่างกัน
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
1.3.4) ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จานวนและสัดส่วน การถือหุ้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องและผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ี
อานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นครั้งล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2564
ลาดับที่

ผูถ้ ือหุ้น

1.

จานวนหุ้นสามัญ

จานวนหุ้น
บุริมสิ ทธิ

จานวนหุ้นรวม

%ของจานวนหุ้น
ทั้งหมด

2.

กลุ่มบริ ษทั สหยูเนี่ยน
1.1 บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
1.2 บริ ษทั ยูเนี่ยนบริ หารธุรกิจ จากัด
1.3 บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จากัด
1.4 บริ ษทั โรงงานรวมอุตสาหกรรม จากัด
1.5 บริ ษทั พีสเวล จากัด
ธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

3.

นายสุ รชัย รติทอง

1,643,000

1,643,000

2.74

4.

นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์

1,014,900

1,014,900

1.69

5.

บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

672,900

905,900

1.51

6.

นายบรรยง อภิรักษ์เหล่าสกุล

806,300

806,300

1.34

7.

นายชาญ โสภณพนิช

802,600

802,600

1.34

8.

นางสุ ขมุ ล 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

54,386,280

90.61

15,580,540
10,260,200
3,668,280
30,000
50,000
3,497,400

14,348,660

400,000

233,000

14,981,660

29,929,200
10,260,200
3,668,280
30,000
50,000
3,897,400

49.88
17.10
6.11
0.05
0.08
6.50

หมายเหตุ
กลุ่มดารกานนท์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่แท้จริ งของผูถ้ ือหุ้นลาดับที่ 1.2 และ 1.5

(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อ การกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ คือ บมจ.
สหยูเนี่ยน
(2) บริษัทฯไม่ได้เป็ น holding company
(3) ไม่มขี ้อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขาย หลักทรัพย์ หรื อการบริหารงานของบริษัทฯ
1.4) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.4.1) - ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระแล้ว/จานวนหุ้น บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาทเรี ยกชาระแล้ว 600 ล้านบาทแบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 45 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.4.2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- สภาพและบุริมสิ ทธิแห่งหุ้นบุริมสิ ทธิ มีดงั นี้
1. ผูถ้ ือหุ้นบุริมสิ ทธิได้รับเงินปั นผลก่อนผูถ้ ือหุ้นสามัญ
2. ให้ผูถ้ ือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี โดยให้ได้รับสิ ทธิต้ งั แต่รอบปี บัญชี 2529 เป็ นต้นไป
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3. ปี ใดที่บริ ษทั ฯไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นบุริมสิ ทธิ ได้หรื อจ่ายได้ไม่เต็มตามสิ ทธิ ให้สะสมเงินปั นผลที่ พึงจะ
ได้รับหรื อในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปี ได้เป็ นระยะเวลา ไม่เกิน 7 ปี
4. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นสามัญได้รับอัตราเงินปั นผลเกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ให้ผูถ้ ือหุ้นบุริมสิ ทธิ มีสิทธิที่จะได้รับเงินปั นผลใน
ส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 14 ต่อปี ด้วย โดยให้ได้รับเท่ากับผูถ้ ือหุ้นสามัญ
5. ในกรณีที่บริ ษทั ฯ เลิกกิจการให้ผถู ้ ือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นคืนก่อนผูถ้ ือหุ้นสามัญ
6. นอกเหนือจากสิทธิที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูถ้ ือหุ้นสามัญและผูถ้ ือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกันทุกประการ
1.4.3) บริษัทฯ ไม่มีห้ ุนหรื อหลักทรัพย์ แปลงสภาพเป็ นหลักทรัพย์ อ้างอิงในการออกหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่ างด้ าว
(Thai Trust Fund) หรื อ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
1.5) การออกหลักทรัพย์ อื่น
- นอกจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซ่ ึ งเป็ นตราสารแห่งทุนแล้ว บริ ษทั ฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็ นหลักทรัพย์แปลง
สภาพ หรื อ ตราสารหนี้แต่อย่างใด
1.6) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
“ขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ”
ข้อมูลการจ่ ายเงินปันผลในช่ วงปี 2559 - 2563
ปี
การจ่ายเงินปันผลประจาปี (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (ล้านบาท)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกาไรสุ ทธิ (ร้อยละ)

ปี 2563
0.00
(37.72)
0.00

ปี 2562
0.00
(30.65)
0.00

ปี 2561
0.00
19.42
0.00

ปี 2560
0.00
32.36
0.00

ปี 2559
0.00
32.53
0.00

2) การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1) นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
- บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
2.2) ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในปี 2564 ช่วงระยะเวลาที่ยงั มีการดาเนินธุรกิจสิ่ งทอ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ ยง ดังนี้
2.2.1) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบล่วงหน้ า
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจปั่ นด้าย ทอผ้า ซึ่งใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตการจัดหาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ มีความ
แปรผันทั้งราคาและปริ มาณที่อาจจะต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้ ราคาฝ้ายในตลาดโลกจะมีความผันแปรไปตามปั จจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศที่มี
ผลต่อการเพาะปลูกฝ้ายในแต่ละปี การเก็งกาไรของกองทุน Hedge Fund ปริ มาณฝ้ายคงเหลือในตลาดโลก และนโยบายการนาเข้าของจีน
เป็ นต้น สาหรับโพลีเอสเตอร์ ราคาโพลีเอสเตอร์มีความแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลสหรัฐ ซึ่งจะมีผลต่อการจากัดปริ มาณการสั่งซื้อและ
ระยะเวลาการส่งมอบ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องจัดหาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าในปริ มาณที่คาดว่าจะผลิตสิ นค้าให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า
ที่มี Lead time การสั่งซื้ อในช่วงสั้น ๆ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของราคาฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อไปยังผลประกอบการของบริ ษัท ฯ ทั้งนี้ บริ ษัท ฯได้ดาเนิ น การป้ องกัน ความเสี่ ยงดังกล่ าว โดยการติ ด ตามสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง รวมทั้งการติดต่อกับลูกค้าถึงแนวโน้มความต้องการของสิ นค้าอยูต่ ลอดเวลา เพื่อบริ หาร
จัดการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีปริ มาณที่เพียงพอ และเหมาะสม
2.2.2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ จาหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ โดยขายสินค้าเป็ นเงินสกุล US Dollar และ เงินสกุล Euro ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จึงมีส่วนกระทบต่อผลการดาเนินงานได้ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการเพื่ อ
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ลดความเสี่ ยงได้แก่การทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ครอบคลุมมูลค่าของสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
และการบริ หารรายได้และรายจ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้อยูใ่ นสกุลเดียวกัน
2.2.3) ความเสี่ยงจากบริษัทฯ มีผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่มากกว่ าร้ อยละ 25
บริ ษทั สหยูเนี่ ยน จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ลักษณะของรายการระหว่างกันเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นตามปกติ ธุรกิจที่มี
เงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป อีกทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงิน มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใ ห้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระพิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ฯมีนโยบายกาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย หรื อ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุม
3) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ในการดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษัทฯ ตระหนัก ถึงความรั บผิดชอบต่ อสั งคม โดยปฏิ บัติตามค่ านิ ย มหลัก กล่าวคื อ “คุ ณธรรม คุ ณภาพ
คุณประโยชน์” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นร่ วมกันในการกาหนดนิยาม
ของค่านิยมของบริ ษทั ฯ ดังนี้:
ค่านิยม (Values) :
คุณธรรม

คุณภาพ

คุณประโยชน์

รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เปิ ดใจรับฟังความคิดเห็น
เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
ร่ วมคิด ร่ วมทา ให้บรรลุเป้าหมาย
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คานึงถึงความคุม้ เสมอ
การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง

นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินงานสาหรับ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดังนี้
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรี ยก รับ หรื อการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะร่ วมกันกับคู่คา้ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นอย่างรวดเร็ ว
การเคารพสิทธิมนุษยชน
หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรื อละเมิดสิ ทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียม และเสมอภาค
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง และสม่าเสมอ ตลอดจนให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ผลิตและส่ งมอบสิ นค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟั งข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรื อข้อ
ร้องเรี ยน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะนาประเด็นที่มีนยั สาคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุ ง และดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ทาลายธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ปรั บปรุ งกระบวนการผลิตและการทางานต่างๆอย่างต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกันการเกิ ดผลกระทบในทางลบที่ อาจเกิ ดขึ้น รวมถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จาเป็ น
3.1) นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยั่งยืน
ด้วยสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุ รกิจทัว่ โลก มีผลให้ธุรกิจสิ่ งทอของประเทศไทยมีแนวโน้มถดถอยและ
ประสบปั ญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯได้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยหยุดธุ รกรรมเกี่ยวกับสิ่ งทอ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 และสรรหา
ธุรกิจใหม่ต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
เป็ นแนวทางการดาเนินงานสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
ไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรี ยก รับ หรื อการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะร่ วมกันกับคู่คา้ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นอย่างรวดเร็ ว
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรื อละเมิดสิ ทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียม และเสมอภาค
(4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน รวมถึงดู แลเอาใจใส่
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง และสม่าเสมอ ตลอดจนให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรื อ
ข้อร้องเรี ยน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะนาประเด็นที่มีนยั สาคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุ ง และดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ทาลายธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการทางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้ องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จาเป็ น
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3.2) การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ (value chain)
3.2.1) ห่ วงโซ่ คุณค่าของธุรกิจ
- กระบวนการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯ ใช้ฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้าทอ โดยผ่านกระบวนการปั่ นด้ายและทอผ้า ด้วยอุตสาหกรรมสิ่ งทอมี
คุณลักษณะที่ใช้แรงงานเข้มข้น และพลังงานไฟฟ้าสาหรับเดินเครื่ องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนหลัก ได้แก่ ระบบอากาศอัด ระบบทาความเย็น
และปรับอากาศ ในกระบวนการผลิตสิ นค้า ดังนั้น การดาเนิ นธุ รกิจที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มการดาเนินงานด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งพนักงานได้ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในการดาเนินงาน อาทิเช่น การอนุรักษ์พลังงาน การกาหนดมาตรการการปฏิบตั ิต่างๆเพื่อลดความสู ญเสี ยใน
กระบวนการทางาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นต้น
มิติความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
- การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษัท ฯมุ่ ง มั่น ปฏิ บัติ ต่ อ กลุ่ม ผู ้มี ส่ว นได้เ สี ย ด้ว ยความเสมอภาค และตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการได้รั บ ผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรม
หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทั้งส่ งเสริ มการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยได้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมหรื อการกระทา
ในประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) การแข่งขันที่เป็ นธรรม
- ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
- ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้าที่ดี
(2) การส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
- ให้ความร่ วมมือ ชี้แจง ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของผูข้ าย
ผูร้ ับเหมา ที่เข้ามาปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฯ
(3) การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของธุรกิจอื่น
- รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเผยแพร่ หรื อใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
(4) การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
- เปิ ดโอกาสให้พนักงานไปใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งโดยเสรี
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อโทษปรับในประเด็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
- การต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง ไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตาม
ข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรี ยก รั บ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริ ตเกิ ดขึ้น บริ ษทั ฯ จะร่ วมกันกับคู่คา้ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง และแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นอย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อสื่ อสารให้กบั พนักงานได้รับทราบ รวมทั้งกาหนดเป็ นหัวข้อหนึ่ งในการปฐมนิ เทศพนักงาน
ใหม่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบตั ิการ ซึ่งในประเด็ นความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน บริ ษทั ฯ ได้
กาหนดมาตรการควบคุมในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
(1) การจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ
(2) การเก็บรักษาเงินสดและเงินสดย่อย
- มีการกาหนดวงเงินและผูร้ ักษาเงินสดและเงินสดย่อย
- เข้าตรวจนับโดยไม่แจ้งให้ผูร้ ักษาเงินสด-เงินสดย่อยทราบล่วงหน้า
(3) การควบคุมสินค้าคงคลัง
- มีการจัดทาใบบันทึกรับ-จ่าย และสอบทานกับข้อมูลที่บนั ทึกในระบบคอมพิวเตอร์
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

- จัดทาสรุ ปการเคลื่อนไหวทุกสิ้ นเดือน
- ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกประเภททุก 6 เดือน
(4) การขายเศษวัสดุเหลือใช้
- จัดให้มีการประมูลทุก 6 เดือน
- มีการตรวจชัง่ น้ าหนักร่ วมกัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(5) การรับ การให้ของขวัญ หรื อประโยชน์อื่นใด
- พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ ของกานัล หรื อสิ นน้ าใจ
- กรณีได้รับของจากการทาธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ต้องส่ งมอบของดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(6) การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
- ไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจัดให้มีสายด่วน โทร. 0-2323-1085 ต่อ 1234 สาหรับรับแจ้งเบาะแสการทุจริ ต ซึ่งในปี ที่ผา่ นมาไม่มีการแจ้ง หรื อ
ร้องเรี ยนในประเด็นที่อาจให้เกิดการทุจริ ต
- นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ส่ งเสริ ม ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการทางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่า และลดความสู ญเปล่าโดยไม่จาเป็ น
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั

หน่วย

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รายได้จากการขายและบริ การ

ล้านบาท

511.06

432.52

190.11

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิสาหรับปี

ล้านบาท

95.86

(37.72)

9.40

อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ร้อยละ

9.54

(3.65)

0.91

ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน

ล้านบาท

114.67

97.07

38.13

ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีบารุ งท้องถิ่น ภาษีโรงเรื อน

ล้านบาท

1.59

0.43

0.43

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม และชุมชน

บาท

21,939

9,000

2,000

อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน

ร้อยละของฐาน
เงินเดือน

3

3

3

ร้อยละของผูบ้ ริ หารตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น

ร้อยละ

42

32

20

มิติความยัง่ ยืนด้านสังคม
ตามกฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ. 2549 บริ ษทั ฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) จานวน 11 คน โดยมีผแู ้ ทนฝ่ าย
บริ หารเป็ นประธานคณะกรรมการ มีคณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนระดับบังคับบัญชา 4 คน ผูแ้ ทนระดับปฏิบตั ิการที่ผ่านการเลือกตั้งจาก
พนักงาน 5 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เป็ นเลขานุการ ซึ่งในปี 2564 คปอ. ได้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อติดตามการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยฯ ตามแผนงานประจาปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การ ได้แก่
- การตรวจสภาพแวดล้อมการทางาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน
- การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ป้าย สัญลักษณ์ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั
- การตรวจวัดจุดร้อน THERMOSCAN อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
- การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง ระดับเสี ยง ปริ มาณฝุ่ น ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯกาหนด รวมถึงการสวมใส่ อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริ เวณที่มีป้ายกาหนด
- ผลการฝึ กซ้อมอบรมดับเพลิง และอพยพหนีไฟในช่วงกลางคืน ตามระยะเวลาที่กฎกระทรวงฯ กาหนด
- การสุ่มตรวจวัดพนักงานเกี่ยวกับสารเสพติด
- ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งจากการตรวจที่พบข้อบกพร่ อง
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

- การเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน ซึ่งจะมีการตรวจสอบหาสาเหตุ และกาหนดแนวทางแก้ไข และมาตรการในการป้องกัน
- การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดและการติดเชื้อโควิด 19 ดังนี้
(1) สื่ อสารประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
(2) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าทางานและคัดกรองผูม้ าติดต่องานจากภายนอก
(3) การเว้นระยะห่างการเข้าแถวลงเวลาเข้า-ออกงาน การนัง่ ในโรงอาหาร และในห้องประชุม
(4) ทาความสะอาดโรงอาหารโดยการใช้น้ ายาทาความสะอาดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารของพนักงาน สองเวลาคือ 08.30 น.
และ 13.30 น. ของทุกวัน
(5) การเฝ้าระวังพนักงานที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด
(6) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและครอบครัวที่พกั ในหอพักทุกสัปดาห์ ซึ่งผลการตรวจวัดไม่พบผูม้ ีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
ข้อมูลด้านบุคลากร

หน่วย

2562

2563

2564

- พนักงานประจา

คน

458

397

19

- พนักงานชัว่ คราว

คน

62

33

5

- ชาย

คน

168

135

14

- หญิง

คน

352

295

10

- ระดับปฏิบตั ิการ

คน

276

213

1

- ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ

คน

222

198

18

- ระดับผูจ้ ดั การ

คน

22

19

5

- ใน 5 ปี (ช่วงอายุ 55-60 ปี )

ร้อยละ

22.88

27.59

25.00

- ใน 10 ปี (ช่วงอายุ 50-60 ปี )

ร้อยละ

43.27

50.56

41.67

อัตราการลาออก (Turn Over Rate)

ร้อยละ

28.29

20.20

96.50

อัตราการกลับมาทางานหลังจากการลาคลอด

ร้อยละ

100

100

-

จานวนพนักงานที่เป็ นคณะกรรมการสวัสดิการ

คน

7

7

1

- ตัวแทนนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
- ตัวแทนลูกจ้าง

คน

2

2

-

คน

9

9

-

อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่ วยจากการทางานต่อชัว่ โมงการทางาน (AR)

%

0.88

1.27

0.01

จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากการทางาน

คน

0

0

0

ชัว่ โมงเฉลี่ยของการฝึ กอบรมต่อคนต่อปี

ชัว่ โมง

5.35

5

4

พนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดาเนิ นงาน

ร้อยละ

100

100

100

อัตราส่ วน

63:37

63:37

48:52

จานวนพนักงานรวม

- จานวนพนักงานจาแนกตามเพศ

- จานวนพนักงานจาแนกตามระดับพนักงาน

- ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ

จานวนพนักงานที่อยูใ่ นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

อัตราส่ วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริ ษทั ฯ ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีระบบรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ หรื อ
ข้อร้องเรี ยน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะนาประเด็นที่มีนยั สาคัญดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุ ง และดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร
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ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Oeko-tex Standard 100 สาหรับผลิตภัณฑ์ Class II กล่าวคือผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ไม่เป็ น
อันตรายที่เกิดจากการสัมผัสผิวหนัง
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีประเด็นที่มีนยั สาคัญจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกาหนดและการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริ การ
- การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรื อมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบจากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ในปี ที่ผา่ นมา การดาเนินงานไม่มีผลกระทบเชิงลบหรื อมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
3.2.2) การวิเคราะห์ ผ้ มู ีส่วนได้เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
ตามตารางข้างล่างได้แสดงถึงช่องทางการเชื่อมโยง ความคาดหวัง และการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในประเด็น
ต่างๆ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผูถ้ ือหุ้น

การเชื่อมโยง
- การประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี
- เว็บไซต์บริ ษทั ฯ

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

- แผนงานหรื อแนวทางล้างขาดทุน
สะสม

- มีการพิจารณาหลายแนวทางในการหาธุรกิจ
ใหม่หรื อนาทรัพย์สินที่มีมาใช้ประโยชน์อื่น
แต่ในระหว่างนี้ยงั ไม่เหมาะที่จะลงทุน

- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่
เหมาะสม

- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

- โทรศัพท์
พนักงาน

- กล่องรับข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
- โทรศัพท์สายด่วน
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมการสวัสดิการ

- ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมการทางาน

- กิจกรรมประจาปี
ลูกค้า

- การสารวจความพึงพอใจ
- การพบปะเยี่ยมเยียน
- โทรศัพท์
- โทรสาร

- มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลง

- การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
- ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
- มาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด 19
- ตอบสนองความต้องการที่เป็ นธรรม
- การแก้ไขข้อบกพร่ อง

- การปรับปรุ ง/พัฒนาสิ นค้าเพื่อลด
ต้นทุน

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
คู่คา้ และเจ้าหนี้

- การเยี่ยมชม/พบปะ

- ได้รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม

- โทรศัพท์

- ปฏิบตั ิตามสัญญา และข้อตกลง
ต่างๆ

- โทรสาร

- การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ชุมชนและสังคม

- การพบปะ พูดคุยกับผูน้ าชุมชน
- โทรศัพท์

- การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

- การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
- การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

3.3) การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการด้านการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
ที่ต้งั บริ ษทั ฯ เลขที่ 205 หมู่ 4 ถนนสุขมุ วิท ก.ม. 39.5 ตาบลบางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ขนาดของ
ที่ดิน 218 ไร่ 33 ตารางวา โดยบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ พื้นที่โดยรอบที่ต้ งั บริ ษทั ฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็ นชุมชน วัด โรงเรี ยน สถานที่
ราชการ โดยด้านทิศใต้ของบริ ษทั ฯ ความยาวประมาณ 500 เมตรติดกับถนนเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
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3.3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อม
วัตถุดิบเหลือใช้ในกระบวนการผลิตได้แก่ เศษฝ้าย เศษด้าย เศษผ้า และเศษวัสดุห่อหุ้ม บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
3.3.2) ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้ อม
ในปี ที่ผา่ นมาไม่มีประเด็นที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อม เช่นการปล่อยน้ าทิ้ง ของเสี ย หรื อ
การหกรั่วไหล
ตัวชี้วดั

หน่วย

2562

2563

2564

ตัน

2,153

1,761

63

ตัน

1,975

1,842

188

- น้ ามันดีเซล
- NGV

MJ

82,800

77,756

23,127

MJ

20,597,251

16,956,373

5,655,950

ปริ มาณการใช้ไฟฟ้า

MJ

103,584,413

83,038,792

27,145,267

- น้ าประปา
- น้ าบาดาล

ลบ.เมตร

132,778

94,364

49,027

ลบ.เมตร

51

4,595

0

การนาน้ าผ่านระบบ RO กลับมาใช้ใหม่

ร้อยละ

15.76

19.37

-

ปริ มาณน้ าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน

ลบ.เมตร

133,076

98,951

49,027

- ของเสียอันตราย
- ของเสียไม่อนั ตราย

ตัน

0

0

0

ตัน

792

792

152

การรั่วไหลของสารเคมี/น้ ามัน/น้ าทิ้ง/ของเสี ย ที่มีนยั สาคัญ

ครั้ง

0

0

0

ล้านบาท

0

0

0

บาท

120,000

120,000

0

วัตถุดิบหลัก

- ฝ้าย
- โพลีเอสเตอร์
ปริ มาณการใช้พลังงานฟอสซิล

ปริ มาณการใช้น้ าจาแนกตามแหล่งน้ า

ปริ มาณของเสี ย

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่ งแวดล้อม
ค่ากาจัดและบาบัดของเสี ย

3.4) การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิ การ โดยผ่านการเลือกตั้งจากพนักงานตามประกาศกรมสวัสดิ การและคุม้ ครอง
แรงงานเรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่
ตรวจตรา ควบคุม ดูแล และเสนอแนะ การจัดสวัสดิ การที่ บริ ษทั ฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่ การจัดรถรั บ-ส่ ง หอพัก พยาบาล กีฬา บันเทิง
โภชนาการ และเผยแพร่ ความรู้แล้ว บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ง
ในปี 2564 ได้จดั กิจกรรมเนื่องในวาระต่าง ๆ ดังนี้

-

มอบของร่ วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้โรงเรี ยนเอี่ยมสุรีย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564
บริ จาคถุงยังชีพสนับสนุนกิจกรรมด้านบรรเทาทุกข์ผปู ้ ระสบสาธารณภัย(อุทกภัย) ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทยั ธานี เมื่อวันที่
22 ตุลาคม 2564
กิจกรรมทาบุญเลี้ยงพระประจาปี วันที่ 27 ธันวาคม 2564
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

3.4.2) ผลการดาเนินงานด้านสังคม
(1) บริ ษทั ฯไม่มีเรื่ องถูกตรวจสอบหรื ออยูร่ ะหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ว่าการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ มีการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายอย่างมีนยั สาคัญ
(2) การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ไม่มีส่วนหรื อถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม หรื อไม่เป็ นไปตามหลักการ
8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็ นข่าวต่อสาธารณชน และเป็ นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรื อความน่าเชื่อถือ
ของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
4) การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
4.1) การวิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินซึ่ งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย/งบการเงินเฉพาะกิจการ สามารถวิเคราะห์และอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ (Overview)
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิ จผลิตและจาหน่ ายผ้าทอตามคาสั่งซื้ อของ
ลูกค้า โดยผ่านกระบวนการปั่ นด้ายและกระบวนการทอผ้าและบริ ษทั ฯ อาจมีรายได้จากการให้บริ การปั่ นด้าย และ/หรื อทอผ้า โดยใช้วตั ถุดิบ
จากผูว้ ่าจ้าง
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรื อการประกอบธุรกิจ
จนกระทัง่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติให้หยุดประกอบธุ รกิจสิ่ งทอ ทั้งนี้ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2564 และบริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นระยะเรื่ อยมา กระทัง่ ถึง วันที่ 1
กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้หยุดธุรกรรมการผลิตด้านสิ่ งทอทั้งหมด เหลือธุรกรรมด้านการขายสิ่ งทอถึงสิ้ นเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้เนื่องจาก
การหยุดดาเนิ นธุรกิจสิ่ งทอเป็ นการลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ้นในระดับสู ง ซึ่งเห็นได้จาก ผลการดาเนิ นงานเฉพาะด้าน
สิ่ งทอในรอบระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มีผลขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งเกิดจากปั จจัยสภาพการแข่งขันของธุ รกิจนี้ มีความรุ นแรง และมุ่งเน้นด้าน
ราคาเป็ นหลัก บริ ษทั ฯเสี ยเปรี ยบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศที่มีตน้ ทุนด้านค่าแรงงานที่ต่ากว่า อีกทั้งเครื่ องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตมีอายุการใช้งานนาน ทาให้มีขอ้ จากัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิ จ ท าให้ค าสั่งซื้ อของลู ก ค้าลดลงอย่า งมาก และคาดว่ าสถานการณ์ ธุ รกิ จสิ่ งทออาจจะยังคงไม่ ดี ข้ ึน อย่ า งต่ อเนื่ อ ง จึ งเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ หลังการหยุดธุรกิจสิ่ งทอ บริ ษทั ฯ จะมีรายได้อื่น ประเภทการให้เช่าทรัพย์สินที่เป็ นที่ดิน อาคารโรงงานบางส่วน และ
มีเงินปันผลรับจากการลงทุนเท่านั้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ
- สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัส COVID -19 ต่อเนื่ องจากปี 2563 จนถึงปี 2564 ส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลก
รวมทั้งอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ซึ่งมีอุปสงค์ลดลง คาสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่ งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินยูโร มีทิศทางไม่แน่นอน
กระทบต่อรายรับสกุลเงินบาทของบริ ษทั ฯ ในส่วนของธุรกรรมการส่งออก
สรุปผลประกอบการ
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 9.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563
ซึ่งมีผลขาดทุนสุ ทธิ 37.72 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญเกี่ยวกับการยกเลิกการดาเนิ นธุรกิจส่ วนงานสิ่ งทอ ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลเรื่ องนี้ เป็ นระยะๆ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าจึงได้มีคาสั่งซื้ อ
ล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯผลิตสินค้าเสร็จสิ้ นภายใน 30 มิถุนายน 2564 และทยอยส่ งมอบสิ นค้าเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2564 โดยรายการผลิตใน
ปี 2564 ผลิตเฉพาะสินค้าที่สามารถทากาไรได้ บริ ษทั ฯ จึงมีกาไรสุทธิมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ตามรายงานทางการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีรับ
อนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แบ่งการแสดงรายการงบกาไรขาดทุนเป็ นการดาเนินงานต่อเนื่อง และการดาเนินงานที่
ยกเลิกในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
(ก) ส่ วนงานที่ยกเลิก
- รายได้
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

(1) รายได้จากการขายและบริการ
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การจานวน 190.11 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2563 จานวน 242.41
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 56.05 เนื่องจากบริ ษทั ฯ หยุดธุ รกรรมการผลิตสิ่ งทอทั้งหมดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยได้ผลิตสิ นค้าเฉพาะ
ประเภทที่มีวตั ถุดิบและ/หรื อสิ นค้าที่ลดผลกระทบของลูกค้าจากการที่บริ ษทั ฯ หยุดผลิต ลูกค้าจึงสั่งซื้ อสิ นค้าไว้เป็ นวัตถุดิบล่วงหน้าเท่ านั้น
ยอดขายจึงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ยงั ดาเนินงานปกติ
(2) รายได้อื่น
รายการที่มีนยั สาคัญ คือ รายการกาไรจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้งานแล้ว จานวน 10.63 ล้านบาท ซึ่ง
เป็ นจานวนที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ทั้งนี้ เกิดจากเหตุการณ์การหยุดดาเนินธุ รกิจสิ่ งทอและมีการทยอยขายทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้า
ประเภทสิ่งทอ
สรุ ป รวมรายได้ของส่ วนงานที่ยกเลิกมีจานวน 209.11 ล้านบาท ลดลง 241.59 ล้านบาท หรื อ 53.60% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ที่แล้ว ซึ่งมีรายได้รวม 450.70 ล้านบาท
- ต้นทุนขายและค่าใช้ จ่าย
หน่วย:ล้านบาท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ

ปี
2564

เพิ่ม (ลด)
2563

จานวน
ร้ อยละ
ต้นทุนขายและบริ การ
156.34
435.64
(279.30)
(64.11)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
3.07
10.20
(7.13)
(69.90)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
38.03
59.80
(21.77)
(36.41)
- ต้นทุนขายและบริ การลดลง 279.30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.11 เนื่องจากการใช้วตั ถุดิบลดลง ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง อันเป็ น
ผลจากธุ รกรรมการขายที่ลดลง ซึ่ งสัดส่ วนของต้นทุนขายที่ลดลง ลดมากกว่าสัดส่ วนรายได้จากการขายที่ลดลง ทั้งนี้ เกิดจากการ
บริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามแผนงาน
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 7.13 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามสัดส่วนของธุรกรรมการขายที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง 21.77 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็ นค่าใช้จ่ายด้านพนัก งานลดลง เนื่ องจากการเลิกจ้างพนัก งานตาม
แผนงาน
- กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
สาหรับการดาเนินงานที่ยกเลิกบริ ษทั ฯ มีกาไรสาหรับปี 2564 เท่ากับ 0.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.24 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ที่แล้ว ซึ่ งมีผลขาดทุนจานวน 46.78 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากมีกาไรจากการจาหน่ ายเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จานวน 10.63 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารลดลง 28.90 ล้านบาท ตามที่กล่าวข้างต้น
(ข) ส่ วนงานที่ดาเนินงานต่อเนื่อง
- รายได้
สาหรับปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเช่า 17.89 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี ที่แล้ว ซึ่งมีจานวน 18.08 ล้านบาท และมีรายได้เงินปันผล 2.80
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.65 ล้านบาท รวมรายได้ของส่ วนงานที่ดาเนินงานต่อเนื่องของปี 2564 เท่ากับ 20.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.46 ล้านบาท จากเงิน
ปันผลที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ปี 2564 เท่ากับ 12.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.33 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ซึ่ งมีจานวน 10.89 ล้านบาท
เนื่องจากมีค่าตอบแทนคณะทางานสรรหาธุรกิจใหม่
บริ ษทั ฯ มีรายได้ทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยรับ จานวน 2.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ซึ่งมีจานวน 1.45
ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว ได้แก่ เงินฝากประจา จึงได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
- กาไรสุ ทธิ
สาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องบริ ษทั ฯมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2564 มีจานวน 8.93 ล้านบาท ลดลง 0.13 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว
สาเหตุจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงรายได้และค่าใช้จ่าย ตามที่กล่าวข้างต้น
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กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิของบริษัทฯ
ผลกาไรสุ ทธิ รวมของบริ ษทั ฯ ทั้งจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง และการดาเนิ นงานที่ยกเลิก สาหรับปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีจานวน 9.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว ซึ่ งมีผลขาดทุนสุ ทธิจานวน 37.72 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
กาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 36.89 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนขายลดลงในสัดส่ วนที่มากกว่ารายได้จากการขายที่ลดลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องธุรกรรมสิ่ งทอลดลง

ความสามารถในการทากาไร
รายการ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
4.09
(8.01)
0.10 : 1
0.19 : 1
0.91
(3.65)

หน่ วย

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

%
เท่า
%

- อัตราส่ วนกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิต่อรายได้รวม
ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 9.39 ล้านบาท มีรายได้รวม 229.81 ล้านบาท อัตรากาไรสุ ทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 4.09 ซึ่งมี
แนวโน้มที่ดีกว่าปี 2563 ซึ่ งเท่ากับร้ อยละ (8.01) ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักจาก บริ ษทั ฯมีกาไรเพิ่มขึ้นจากรายการกาไรจากการจาหน่าย
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 10.63 ล้านบาท โดยปี 2564 บริ ษทั ฯมีกาไรสุทธิในขณะที่ปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 37.72
ล้านบาท
- อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น 0.10 เท่า ต่ากว่าปี 2563 ซึ่ งอยู่ที่ 0.19 เท่า เนื่ องจากหนี้ สินลดลง สัดส่ วน
ของหนี้สินเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจึงยังอยูใ่ นระดับต่ามาก
- อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
สัดส่ วนของกาไรสุ ทธิ ปี 2564 ให้ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 0.91 ซึ่งสู งกว่างวดเดียวกันของปี ที่ผ่านซึ่ งไม่มี
ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นโดยผลการดาเนินงานปี ที่แล้วขาดทุนแต่ในปี นี้ บริ ษทั ฯมีกาไรอีกทั้งกาไรงวดนี้ เพิ่มขึ้นจากเงินปั น
ผลรับเพิ่ม และมีกาไรจากการขายทรัพย์สินบางส่ วน

ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างฐานะการเงินดังนี้
หน่วย:ล้านบาท
สาหรับปี สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม

ปี
2564
1,145.95
106.75
1,039.20
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2563
1,205.70
188.61
1,017.09

เพิ่ม (ลด)
จานวนเงิน
ร้ อยละ
(59.75)
(4.96)
(81.86)
(43.40)
22.11
2.17
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของผูถ้ ือหุ้น มีดงั นี้
(1) สินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,145.95 ล้านบาท โดยมีองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนร้อย
ละ 36.03 และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 63.97 เมื่อเปรี ยบเทียบสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 1,205.70 ล้านบาท
ลดลง 59.75 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4.96 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมีดงั นี้
▪ สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลงสุ ทธิ 45.42 ล้านบาท เนื่องจากการหยุดประกอบธุ รกิจสิ่ งทอมีการสะสมรายการที่เกี่ยวข้องมี
ผลให้สินค้าคงเหลือลดลง 67.50 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 79.04 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้กลับมาในรู ปเงินสดรวม
กับเงินสดยกมา นาไปลงทุนเพิ่มบัญชีเงินฝากประจา ซึ่งจัดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้น 168.73 ล้านบาท
▪ สิ นทรั พย์ไม่ห มุนเวียนลดลงจานวน 14.32 ล้านบาท สาเหตุ ห ลัก มาจากการเพิ่ มมู ลค่าของสิ น ทรั พย์ทางการเงิ นไม่
หมุนเวียนอื่นรวม 15.90 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น รวมทั้งรายการ ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จานวน 28.10 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายเครื่ องจักร อุปกรณ์ และจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไป
เป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ส่ วนพันธบัตรที่มีภาระค้าประกันกับการไฟฟ้านครหลวง ลดจานวนลง 4.00 ล้านบาท
คุณภาพของสินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์หมุนเวียนอย่างเหมาะสมสินทรัยพ์ที่ปรากฎตามงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นสินทรัพย์ที่
มีคุณภาพ เช่น เงินฝากประจาที่สถาบันการเงิน จานวน 370 ล้านบาท มีกาหนดเวลารับชาระคืนในเดือน มกราคม เดือน เมษายน และเดือน
กันยายน ในปี 2565 สาหรับสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย จานวน 7 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้มีการเสนอขายทรัพย์สินและมีผูป้ ระมูลซื้ อแล้วในช่วง
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นจานวนเงินสุ ทธิที่มีการสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างการชาระ
บัญชีครบถ้วนแล้ว ส่ วนรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นเงินลงทุนที่แสดงมูลค่ายุติธรรม รายการอื่นๆ เป็ นสิ นทรัพย์ที่ มี
ตัวตนที่มีมูลค่าอยูจ่ ริ ง จึงสรุ ปได้ว่า สินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ
(2) หนี้สิน
บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมจานวน 106.75 ล้านบาท ลดลง 81.86 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 43.40 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมาจาก
รายการมีการชาระหนี้ ธุรกิจสิ่ งทอทาให้เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ลดลง 31.78 ล้านบาท เนื่ องจากการหยุดธุ รกรรมการผลิตสิ่ งทอ ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องถึงรายการหนี้สินประเภทสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ลดลง 63.91 ล้านบาท
(3) ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นจานวน 1,039.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.11 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 2.17 โดยเพิ่มขึ้นจากผลกาไรสุ ทธิ
จานวน 9.39 ล้านบาท เข้าเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร นอกจากนี้ รายการองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเพิ่มขึ้น 12.72 ล้าน
บาท ซึ่งบันทึกปรับปรุ งเพิ่มมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามมาตรฐานการบัญชีที่ตอ้ งบันทึกกาไรจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย หนี้ สินรวม 106.75 ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
1,039.20 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเท่ากับ 0.10 ต่อ 1 ซึ่งแสดงถึงภาระหนี้สินมีนอ้ ยมาก เมื่อเทียบกับส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น ในขณะที่บริ ษทั ฯ หยุดธุรกิจการผลิตสิ่ งทอ สิ้ นปี 2564 ยังไม่มีธุรกิจใหม่ โครงสร้างเงินลงทุนดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเตรี ยมไว้สาหรับธุรกิจในอนาคต ถือว่าเหมาะสม แสดงถึงบริ ษทั ฯ มีฐานะการเงินมัน่ คง

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจานวน 34.24 ล้าน
บาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 73.08 ล้านบาท เกิดจากกิจกรรมการได้มาหรื อใช้ไป ดังนี้
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หน่วย:ล้านบาท
สาหรับปี
กระแสเงินสด

สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เปลี่ยนแปลง
2564
2563
จานวนเงิน
ร้ อยละ
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
74.86
187.96
(113.10)
(60.17)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(147.94)
(193.00)
45.06
23.35
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
(73.08)
(5.04)
(68.04)
(1,350.0)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
107.32
112.36
(5.04)
(4.49)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี
34.24
107.32
(73.08)
(68.10)
o เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงานลดลง เนื่ องจากมีการจ่ายชาระเจ้าหนี้ นอกจากนี้มีการจ่ายผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานจากการลดจานวนพนักงานจานวน 63.91 ล้านบาท
o เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 147.94 ล้านบาท สาเหตุหลักคือ เงินสดใช้ในการลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราว
เพิ่มขึ้น (ลงทุนเป็ นเงินฝากประจาที่ มีอายุ 7 เดื อน และ 9 เดื อน) จานวน 170 ล้านบาท และมีรายการรั บเงิ นจากการ
จาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวน 13.35 ล้านบาท และได้รับเงินปันผล 2.80 ล้านบาท
o ไม่มีการได้มาหรื อใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนโครงสร้างของเงินทุนที่มาจากหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเท่ากับ 0.10 ต่อ 1 เท่า แสดงถึงสัดส่ วน
ของหนี้สินยังอยูใ่ นระดับต่า เมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของเงินทุนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

รายจ่ ายลงทุน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายจ่ายลงทุนเกี่ยวกับการซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

ความเพียงพอของสภาพคล่อง
รายการ

หน่ วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
วัน

สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
68.17
4.41
68.17
3.76
4.63
3.15
75
79

o อัตราส่ วนภาพคล่อง และอัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว มีอตั รา 68.17 เท่า แสดงถึงการที่บริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องสู ง
สามารถชาระหนี้สินหมุนเวียนได้หมดภายในระยะเวลาอันสั้น
o อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ มีจานวน 4.63 เท่า เนื่องจากมีกิจกรรมการขายสินค้าลดลง สอดคล้องกับนโยบายการ
หยุดธุรกิจสิ่ งทอของบริ ษทั ฯ
o ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมา และอยูใ่ นช่วงเวลาของเครดิตเทอม

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม
บริ ษทั ฯ ไม่มีความจาเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เนื่องจากมีสภาพคล่องส่ วนเกิน และมีการหยุดธุรกิจสิ่ งทอไปแล้ว โดยใน
อนาคต บริ ษทั ฯมีความจาเป็ นต้องการแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติม สามารถติดต่อใช้วงเงินจากสถาบันการเงินได้
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ความสามารถในการชาระหนี้ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมและภาระผูกพันที่สาคัญ
ปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน ไม่มีภาระหนี้เงินกู้ จึงไม่ตอ้ งชาระหนี้เงินกูย้ ืมแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ
มีการชาระหนี้(ถ้ามีหนี้สิน) ได้ตามกาหนดเวลา และสามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข

ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน (Contractual Obligations) และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
(Off-Balance Sheet Arrangements)
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27 เรื่ องภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามรายงาน
ทางการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4.2) ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต (Forward looking)
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12/2563 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ องการหยุดดาเนินธุรกิจสิ่ งทอ (ปั่ นด้ายและทอผ้า) และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเรื่ องนี้เป็ นระยะๆ ถึงปั จจุบนั ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 แล้ว และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่ องการ
เพิกถอนหุ้นสามัญจากเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนเรื่ องการสรรหาธุ รกิจใหม่ ยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาและศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคต
4.3) ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
รายการ

(หน่วย: พันบาท)
2562
2561
1,163,366
1,082,749
111,371
124,490

2564
1,145,951

2563
1,205,697

106,754

188,613

1,039,197

1,017,084

1,051,995

958,259

รวมรายได้

229,805

470,929

749,326

819,105

รวมค่าใช้จ่าย

209,659

516,526

620,584

-

-

439

799,707
84,228

1,998

1,447

947

1,300

22,144

(44,150)

130,128

104,926

(12,749)

6,426

(34,265)

(1,278)

9,395

(37,724)

95,863

103,648

รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
อัตราส่ วนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นสามัญ

( บาท)

2564
(0.26)

เงินปันผลต่อหุ้น

( บาท)

0

0

0

0

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

( บาท)

17.32

16.95

17.53

15.97

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม

(% )

4.09

(8.01)

12.79

12.63

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

(%)

0.91

(3.65)

9.54

11.08

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

0.80

(3.18)

8.54

9.90

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

(เท่า)

0.10

0.19

0.11

0.13

อัตราส่ วนสภาพคล่อง

(เท่า)

68.17

4.41

13.83

5.54
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5) ข้อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
5.1) ข้อมูลทั่วไป ชื่ อ สถานที่ต้ัง โทรศัพท์ โทรสารของ บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ต้งั :

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

ผูส้ อบบัญชี :
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
นายกฤษดา เลิศวนา
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร
ที่ต้งั :

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6287 (เป็ นผูส้ อบบัญชีปีที่ 2) หรื อ
4958 หรื อ
4501 หรื อ
3853

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090 โทรสาร : 0-2264-0789- 90

5.2) ข้ อมูลสาคัญอื่น
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ยน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2563 เรื่ องการหยุดดาเนินธุรกิจสิ่ งทอและสรรหาธุรกิจใหม่
หลังจากนั้นบริ ษทั ฯได้แจ้งแผนการดาเนินการหยุดประกอบธุรกิจสิ่ งทอและการสรรหาธุ รกิจใหม่ รวมทั้งแจ้งความคืบหน้าในเรื่ อง
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นระยะ ๆ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงสถานการณ์ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ว่า
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้เคยแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการหยุดประกอบธุรกิจการผลิตสิ่ งทอทั้งหมดตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าจะ
ขายและส่ งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าเสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน 2564 หลังจากนั้นบริ ษทั ฯจะไม่มีรายได้จากการประกอบธุ รกิจหลัก จะมีเพียง
รายได้ค่าเช่าและรายได้เงินปันผลซึ่งไม่ใช่รายได้จากการดาเนินงานของธุรกิจหลัก รวมถึงจะขายทรัพย์สินในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สิ่ งทอ
ให้เสร็ จสิ้นต่อไป
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ จากการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมัครใจ ทั้งนี้ บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ดาเนินเรื่ องทาคาขอเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ประกอบกับความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของกิจการ (แบบ 250-2) ส่งให้ผูถ้ ือหุ้นทุกราย
แล้ว อนึ่ง ระยะเวลาการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหุ้นอยูร่ ะหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 และชาระราคา
ดังกล่าวในวันที่ 7 มีนาคม 2565
5.3) ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่กระทบกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
5.4) ตลาดรอง
- คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.5) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)
- บริ ษทั ฯ ไม่ได้ออกตราสารหนี้
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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
6) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
6.1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและส่ งเสริ มให้ บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่
มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ มีจรรยาบรรณธุ รกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อส่ งเสริ ม
ให้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทบทวนและกาหนดเป็ นนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
ทั้งนี้ ให้มีการสื่อสาร เพื่อให้มีการปฏิบตั ิจริ งตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบตั ิเมื่อสภาพการณ์
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษทั ฯได้กาหนดแนวปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th
6.1.2) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสี ย
ในปี 2564 บริ ษทั มีการดาเนินการ ดังนี้
สิ ทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 ซึ่งกาหนดให้มขี ้ นึ ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอเรื่ อง
เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น หรื อส่ งคาถามเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.ut.co.th
ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอเรื่ องมาบรรจุเป็ นวาระ
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th และให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 ให้ผถู ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่
ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วย
(1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
(2) รายงานประจาปี งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน หรื องบการเงิน ประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรู ปแบบ QR Code
(3) ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
(4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
(5) ข้อบังคับบริ ษทั ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
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(6) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค.)
(7) แผนที่สถานที่ประชุม
3. ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28
(1) ในการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่ละวาระได้อา้ งอิงหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ และ/หรื อตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัดที่เกี่ยวข้อง
(2) ได้แสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน
(3) ได้จดั ทาคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมถึงเอกสารที่
ต้องใช้ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน
4. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น.
(1) ได้จดั ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสานักงานใหญ่บริ ษทั สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1828 ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
(2) มีกรรมการเข้าประชุม 9 คนจากจานวนรวม 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 และมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้แก่ผสู ้ อบบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และการเงิน และเลขานุการบริ ษทั เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและชี้แจงข้อสอบถามของผูถ้ ือหุ้น
(3) ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจานวนผูถ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุม ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับบริ ษทั และแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและข้อปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการการ
ป้องกันโรคตาม พรก.ฉุกเฉิน และข้อกาหนดต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข อันสื บเนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19
(4) ประธานที่ประชุมได้ช้ ีแจงถึงสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้ผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิใน
การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่ างๆ แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสี ยง และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามหรื อเสนอความคิดเห็น
หรื อให้คาแนะนา
(5) ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการ
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตาแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นก าหนด
วิธีการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการทั้งแบบรายบุคคล หรื อแบบทั้งคณะก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร
(6) ในวาระพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั ฯได้ช้ ีแจงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล แสดงรายละเอียด
การจ่ายและงดจ่ายเงินปันผลปี 2561 ถึงปี 2563 เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผูถ้ ือหุ้นพิจารณา
(7) ในวาระพิจารณาก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประธานที่ ป ระชุ มได้ช้ ี แ จงนโยบายและหลัก เกณฑ์ใ นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีแ นวทางปฏิบัติ ให้ มีก ารทบทวนทุกปี โดย
พิจารณาเทียบกับบริ ษทั จดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลประกอบการของบริ ษัทฯ และความเหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิ จปั จจุบ ัน ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคลได้เปิ ดเผยไว้ที่หวั ข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(8) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทน ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล ของผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ที่
สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถและความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี สาหรับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ มีการ
เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีปีที่ผา่ นมา รวมทั้งการมี/ไม่มีค่าบริ การอื่น
(9) ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระประชุ มที่กาหนดไว้ไม่มีการสลับวาระ และไม่ได้เพิ่มวาระอื่น ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
(10) ได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท) หลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุมทันที
5. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564
(1) ได้บัน ทึ ก การแจ้ง วิ ธีก ารลงคะแนนและนับ คะแนนให้ ผูถ้ ื อหุ้ น ทราบก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระ และใช้บ ัตร
ลงคะแนนซึ่งเตรี ยมให้ผูถ้ ือหุ้นทุกรายตอนลงทะเบียน ทั้งนี้มีการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดเมื่อการประชุมแล้วเสร็ จ
(2) ได้บนั ทึกประเด็นผูถ้ ือหุ้นสอบถามหรื อเสนอความคิดเห็น คาตอบ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
(3) ในแต่ละวาระของการประชุมที่ตอ้ งมีการลงมติของที่ประชุม มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุม ทั้งคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยประธานที่ประชุมสรุ ปคะแนนเสียงดังกล่าว
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(4)

ได้นาส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แล้ว
เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
1. บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจและทาธุรกรรมต่างๆ โดยตระหนักดีว่าสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็ นสิทธิที่กาหนดโดยกฎหมายหรื อโดย
ข้อตกลงที่ทาร่ วมกัน รวมถึงความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดี เป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มให้บริ ษทั ฯ สามารถเจริ ญเติบโตได้อย่าง
ยัง่ ยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย
ที่คานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
(1) ส่งเสริ มกระบวนการเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั ฯกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(2) ยึดมัน่ แนวคิดในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ด้วยความโปร่ งใส และคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ รวมถึง
นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน
(3) จัดให้มีช่องทางสื่ อสารให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อสงสัยในรายงานการเงิน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
− กรณีสืบค้นข้อมูลของบริ ษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั เป็ นผู ้
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
− กรณีขอ้ สงสัยรายงานทางการเงิน สามารถติดต่อสอบถามผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และ/หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87
− กรณีแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรี ยน สามารถแจ้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87 เพื่อ
รายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการสอบสวน/แก้ไขปั ญหา
ตามความเหมาะสม หากข้อร้องเรี ยนมีมูลความจริ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับ
และคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(4) ในกรณีที่ผมู ้ ีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการโดยตรงเพื่อรายงาน แจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทาให้เกิด
ความเสียหายต่อบริ ษทั ฯ สามารถกระทาได้โดยผ่านช่องทางไปรษณี ยถ์ ึงประธานกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
จากัด (มหาชน) (ผ่านเลขานุการบริ ษทั ) บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนน สุขมุ วิท แขวง
พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ไว้ในส่ วนที่ 3 ของคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th

2.

บริ ษทั ฯ มีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรื อร้องเรี ยนจากพนักงาน โดยกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั ฯ
หมวด 7 การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น ซึ่งพนักงานสามารถร้องทุกข์ดว้ ยวาจา หรื อเป็ นหนังสือ โดยผ่านทางผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
สายด่วนโทร.1234 หรื อกล่องแดงสาหรับรับแจ้งเบาะแส เรื่ องร้องเรี ยน และมอบหมายให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายการบริ หารเป็ นผูร้ ับแจ้ง เพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และรายงานให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบและพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองและไม่
เปิ ดเผยผูแ้ จ้งเบาะแส
- ในปี 2564 ไม่มีประเด็นข้อร้องเรี ยนดังกล่าว

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
2. กรรมการผูจ้ ดั การ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรี พระราม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 02- 3239343 และนางชฎาพร
เจี ย มสกุ ล ทิ พ ย์ เลขานุ ก ารบริ ษัท เบอร์ โ ทรศัพ ท์ 02 -3115111 ต่ อ 7811 เป็ นผู ้ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ โ ดยมี ห น้าที่
ติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องแก่ผถู ้ ือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน
3. ผูล้ งทุนและผูส้ นใจทัว่ ไป สามารถสื บค้นข้อมูลซึ่ งนอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรั พย์ฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว ผูล้ งทุนและผูส้ นใจ สามารถเข้าถึงและ/หรื อ Download รายงาน
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ประจาปี ของบริ ษัท ฯ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่เผยแพร่ มีท้ งั ฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษ หรื อ สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวประยูร ศรี พระราม ตาแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-3231085-87 ต่อ 1113
6.2) จรรยาบรรณธุรกิจ
- รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจ ได้เปิ ดเผยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5
6.3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการ หรื อ กฎบัตรคณะกรรมการ
หรื อ การปฏิบตั ิในเรื่ องอื่น ๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการในปี 2564
7) โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย ผู้บริ หาร พนักงานและ อื่น ๆ
7.1) โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
- แผนภูมิการจัดองค์กรบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 (เมื่อบริ ษทั ฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจสิ่งทอแล้ว)

แผนภูมิการจัดองค์ กรบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

7.2) ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
(1) ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็ นบุคคลผูม้ ี
สัญชาติไทย
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(2) ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย

− กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 5 คน
− กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 คน
− กรรมการอิสระ
3 คน (1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ)
7.2.2) ข้ อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
รายชื่อและการดารงตาแหน่งของกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
1. นายปรี ชา

ชุณหวาณิ ชย์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั /ลาออก
20 พ.ค. 2563

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
แทนนางอรนุช สู งสว่าง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 พ.ค. 64
ลาออก 1 พ.ค. 2564

3. นายปรี ชา

วัฒนศรานนท์

20 พ.ค. 2558

4. นายพิทยา

มหานนท์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี

1 เม.ย. 2564
ลาออก 1 เม.ย. 2564

5. นางศรี นวล สมบัติไพรวัน
แทนนางพิมพ์พร โชติรัตนกุล

กรรมการผูจ้ ดั การ

1 เม.ย. 2564
ลาออก 1 เม.ย. 2564

6. นายชุตินธร

กรรมการ

19 ก.พ. 2556
1 ม.ค. 2558

1 ม.ค. 2564

ดารกานนท์

7. นางจันทรตรี ดารกานนท์
8. นางสรัญญา

ดารกานนท์

กรรมการ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

9. นายสุ ภกิจ

พ่วงบัว

กรรมการ

1 ม.ค. 2559

หมายเหตุ
-

-

นางอรนุช สูงสว่าง ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564
นายพิทยา มหานนท์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี มีผลตั้งแต่
1 เมษายน 2564
นางศรี นวล สมบัติไพรวัน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนางพิมพ์พร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564

รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางานของคณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

7.2.3) บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง
กรรมการที่ไม่เป็ นกรรมการผูบ้ ริ หารและไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ าของ
คณะกรรมการ โดยหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่ องดังนี้
(1) กากับ ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฎิบตั ิหน้าที่ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และนโยบายของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริ ษทั ฯ
(2) ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
(3) ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยส่ งหนังสื อนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการก่อนการประชุม
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(4)
(5)

(6)
(7)

กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่ องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ น
วาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการ/กรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าเป็ นวาระการประชุมได้
ดูแลการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ และกฎหมาย ดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจัดสรรเวลาไว้อย่าง
เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ อง และเพียงพอที่กรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุ ปมติที่ประชุม
เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
เป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
ประชุมตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ้นอย่างเหมาะสมและ
โปร่ งใส

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1) กาหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ทางการเงิน ความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณประจาปี ตามที่ กรรมการผูจ้ ดั การเสนอ รวมทั้งกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่าย
จัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(4) ส่งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ฯใช้ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้มี การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
(5) กากับ ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ในเรื่ องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มี
แนวทางการพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ น
สาคัญ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
(6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง กับให้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี
(7) กาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรกากับดูแล ให้ฝ่ายจัดการมีการจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม
และรายงานให้ทราบเป็ นประจา และให้มีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง หรื อเมื่อพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
(8) กากับดูแลให้บริ ษทั ฯมีบญั ชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิ ดเผยถูกต้องครบถ้วน
(9) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้
7.3) ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่ อย
7.3.1) โครงสร้ างกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่/รายชื่ อของกรรมการแต่ละชุด
บริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
(1) สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(2) สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ เ ป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
(6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิ งและแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่ อต้านการคอร์ รัปชั่นของบริ ษทั ฯ ตาม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
(7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม กฎบัตร (charter) หรื อข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
(8) ให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่ องที่ตรวจพบตลอดจนเร่ งรัดให้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้น
(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสาคัญ
(10) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
- ในปี 2564 กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) กาหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ
(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก
เพื่อเสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ(แล้วแต่กรณี )
(3) พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ
(4) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ เพื่อนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิ
7.3.2) รายชื่ อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
- รายชื่ อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ นและประสบการณ์ในการสอบทาน งบการเงิ นของ
กรรมการรายดังกล่าว
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รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่ อ - สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทยา
มหานนท์
กรรมการตรวจสอบ
- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1
รายนามคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ชื่ อ - สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายพิทยา
มหานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นางจันทรตรี
ดารกานนท์
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- รายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ 1
7.4) ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1) รายชื่ อและตาแหน่ งของผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ผูบ้ ริ หารตามนิยามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ มีดงั นี้
ชื่ อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นางศรี นวล
สมบัติไพรวัน
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางสาวเรื องดาว
ศุภจรจรัล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายดนัย
ชัยฐานียชาติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นางพิมพ์พร
โชติรัตนกุล
ผูจ้ ดั การอาวุโสสายธุรกิจสิ่ งทอ
5. นางสาวประยูร
ศรี พระราม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
6. นายวีรธรรม
ภูจิญญาณ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
7. นายวรงค์
วิไลหงษ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร
รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางานของผูบ้ ริ หาร ได้เปิ ดเผยในเอกสารแนบ 1
7.4.2) นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากบริ ษทั
จดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทุกปี และนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
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หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

บาท

คณะกรรมการบริ ษทั : เบี้ยประชุมจ่ายทุกเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ

8,000
8,000
8,000
8,000

คณะกรรมการตรวจสอบ: ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน: ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

11,000
10,000
6,000
6,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการกาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หารภายใต้กรอบโครงสร้างเงินเดือน
ตามกลุ่มงาน โดยระดับค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
7.4.3) จานวนค่ าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2564 บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการบริ ษทั รวม 12 ราย เป็ นจานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 864,000 บาท
(ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2564 บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หาร รวม 7 ราย เป็ น
จานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 6.7 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่น
(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ไม่มี
(ข) ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ปี 2564 บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนัก งาน โดยบริ ษทั ฯได้สมทบในอัตราส่ วนร้ อยละ 3 ของเงินเดื อน
สาหรับผูบ้ ริ หาร 2 คน ซึ่งบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบสารองเลี้ยงชีพรวมเป็ นเงิน 82,800 บาท
7.5) ข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- จานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีพนักงานจานวน 24 คน ลดลงจากปี 2563 จานวน 406 คน
- จานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
บัญชีและการเงิน
จานวน 6 คน
บริ หารงานทัว่ ไป
จานวน 18 คน
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- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน อย่างมีนัยสาคัญ หรื อมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปี ที่ผ่านมา)
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาจนถึง 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาททางด้านแรงงาน หรื อนโยบายเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่าง
มีนยั สาคัญ แต่ช่วงปี 2564 บริ ษทั ฯมีการลดพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการหยุดดาเนินธุรกิจสิ่ งทอ
- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กับพนักงาน
ปี 2564
35.64
1.03
0.67
0.79
38.13

เงินเดือนและค่าแรงงาน
โบนัส
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2563
83.65
9.24
2.24
1.94
97.07

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
98.67
10.68
3.18
2.14
114.67

7.6) ข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ
7.6.1) ระบุรายชื่ อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบต่อไปนี้
- เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดย
มีหน้าที่ตามที่กฏหมายกาหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ง
มีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตาม
กฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
หน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้เลขานุการบริ ษทั ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริ ษทั ฯหรื อคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ดังนี้
- ให้ ค าแนะนาด้านกฏหมาย และกฏเกณฑ์ ต่างๆที่ เ กี่ ยวข้อ งและข้อ พึ งปฏิ บัติด้า นการก ากับ ดูแ ลในการด าเนิ นกิ จกรรมของ
คณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฏหมาย
- ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ อื หุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริ ษทั ฯให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ต.ล.ท.) สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดทั้งดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและ
สาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ จัดเตรี ยมเอกสารหรื อข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ตลอดทั้งประสานงานให้กรรมการมีการอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและกรรมการ
เฉพาะเรื่ อง
- ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ
รายละเอียดคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ นางสาวประยูร ศรี พระราม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน
และรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ทั้งนี้ นางสาวประยูร ศรี พระราม มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ตามเกณฑ์สานักงาน ก.ล.ต
กาหนด ซึ่งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสาหรับผูท้ าบัญชีเป็ นประจาทุกปี
จึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
รายละเอียดคุณสมบัติของผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1
7.6.2) รายชื่ อหัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์
กรรมการผูจ้ ัดการ มอบหมายให้ บุ ค คลเหล่ านี้ เป็ นผูด้ ู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานนัก ลงทุ น สั มพัน ธ์ โดยมี ห น้ าที่ ติด ต่ อสื่ อสาร รั บ ฟั งข้อคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ และให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องแก่ผถู ้ ือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน
1. นางสาวประยูร ศรี พระราม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 02- 3239343 และ
2. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริ ษทั เบอร์โทรศัพท์ 02 -3115111 ต่อ 7811
7.6.3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู ้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ในรอบปี บัญชี 2564 เป็ นเงินรวม
1,170,000 บาท โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี คือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หรื อนายกฤษดา เลิศวนา หรื อนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
หรื อนางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร
- ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee)
บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น (non-audit fee) และไม่มีงานบริ การอื่นที่ไม่แล้วเสร็ จที่ตอ้ งจ่ายในปี ถัดไปให้กบั
ผูส้ อบบัญชี หรื อสานักงานดังกล่าว
7.6.4) ในกรณีที่เป็ นบริษัทต่างประเทศ หรื อบริษัทไทยที่เป็ น holding company ให้ ระบุรายชื่ อตัวแทนและข้ อมูลในการติดต่ อเพื่อ ประสานงาน
ในประเทศไทย
- บริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อบริ ษทั ไทยที่เป็ น holding company
8 รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
8.1) สรุปผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
8.1.1) การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของ คณะกรรมการ
(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ (คุณสมบัติ/ กระบวนการสรรหา)
- นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ตามเกณฑ์ข้ นั ต่าของ ก.ล.ต ดังนี้
(ก)
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้น รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของ บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
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(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของ
บริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน

-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม
ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ ง
ชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้
การคานวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่ าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ บริ ษทั ฯ
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้ นเกินร้อยละ
หนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เ ป็ นกรรมการอิ สระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ บริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ นายปรี ชา วัฒนศรานนท์ และนายพิทยา มหานนท์ เป็ นผูท้ ี่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
-วิธีการคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน
(2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็ นอิสระ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Care and
Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั ฯได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่
สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ น
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นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทางาน และจริ ยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งเป็ นที่ยอมรับจากสังคม
(3) มีความรู้ความสามารถที่สาคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริ ษทั ฯ บัญชีและการเงิน การบริ หารเชิงกลยุทธ์ การ
กากับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ
- สิทธิของผู้ลงทุนรายย่ อยในการแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น
แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ ก่อนนาเสนอผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ซึ่งดาเนินการตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อคราวละหลายคนรวมกันเป็ น
คณะครั้งเดียวเต็มตามจานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่
ละครั้งผูถ้ ือหุ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนที่มีท้ งั หมด จะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใด หรื อคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
-วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสู งสุ ด
ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่งจะเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี
และสามารถบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้ได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
แต่งตั้งต่อไป
บริ ษัทฯ มีห ลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารสรรหาผูบ้ ริ หารโดยจัดทาแผนทดแทนตาแหน่งงาน โดยกรรมการผูจ้ ัดการพิจารณาบุค คลที่ มี
คุณสมบัติ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ว่าง แล้วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
8.1.2) การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายบุคคล
- จานวนคร้ั งของการประชุม และจานวนคร้ั งที่กรรมการแต่ ละรายเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษทั ปี 2564
รายชื่อกรรมกาาร

คณะ
กรรมการ
บริ ษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(9 คน)
12/12
8/8
4/4

(3 คน)

ชุณหวาณิ ชย์
ลิขิตธนสมบัติ
สู งสว่าง

4. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
5. นายพิทยา
มหานนท์
6. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี

12/12
9/9
3/3

4/4
3/3
1/1

1. นายปรี ชา
2. นายพลเชษฐ์
3. นางอรนุช

7. นางศรี นวล
8. นางพิมพ์พร

สมบัติไพรวัน
โชติรัตนกุล

8/9
3/3

9. นายชุตินธร

ดารกานนท์

11/12

3/3
1/1
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(จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม/จานวนครั้งที่ประชุม)
คณะกรรมการ
ประชุม
ประชุม
การเป็ น
สรรหาและ
สามัญ
วิสามัญ
กรรมการ
กาหนด
ผูถ้ ือหุ้นปี ผูถ้ ือหุ้นปี บริ ษทั ระหว่าง
ค่าตอบแทน
2564
2564
ปี
(3 คน)
(9 คน)
(9 คน)
1/1
1/1
1/1
1 พ.ค. 64
ลาออกมีผล
1/1
1 พ.ค. 64
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1 เม.ย. 64
1/1
1/1
ลาออกมีผล
1 เม.ย. 64
1/1
1 เม.ย. 64
1/1
ลาออกมีผล
1 เม.ย. 64
1/1
1/1
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รายชื่อกรรมกาาร

10. นายสุ ภกิจ
พ่วงบัว
11. นางจันทรตรี ดารกานนท์
12. นางสรัญญา
ดารกานนท์
จานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการเข้าประชุม

คณะ
กรรมการ
บริ ษทั
12/12
12/12
12/12
12
98.15

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
2/2

4
100

2
100

ประชุม
สามัญ
ผูถ้ ือหุ้นปี
2564
1/1
1/1
1/1
1
100

ประชุม
วิสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นปี
2564
1/1
1/1
1/1
1
100

การเป็ น
กรรมการ
บริ ษทั ระหว่าง
ปี

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย ปี 2564
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายปรี ชา
นายพลเชษฐ์
นางอรนุช
นายปรี ชา
นายพิทยา
นายพิลาศพงษ์
นางศรี นวล
นางพิมพ์พร
นายชุตินธร
นายสุ ภกิจ
นางจันทรตรี
นางสรัญญา

ชุณหวาณิ ชย์
ลิขิตธนสมบัติ
สู งสว่าง
วัฒนศรานนท์
มหานนท์
ทรัพย์เสริ มศรี
สมบัติไพรวัน
โชติรัตนกุล
ดารกานนท์
พ่วงบัว
ดารกานนท์
ดารกานนท์
ยอดรวม

คณะกรรมการบริ ษทั
เบี้ยประชุม
96,000
64,000
32,000
96,000
72,000
24,000
72,000
24,000
96,000
96,000
96,000
96,000
864,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม

88,000
44,000
120,000
90,000
30,000

12,000
6,000
6,000

12,000
372,000

36,000

รวม
บาท
96,000
152,000
76,000
228,000
168,000
60,000
72,000
24,000
96,000
96,000
108,000
96,000
1,272,000

หมายเหตุ
- นางอรนุช สูงสว่าง ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564
- นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564
- นายพิทยา มหานนท์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี มีผลตั้งแต่
1 เมษายน 2564
- นางศรี นวล สมบัติไพรวัน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนางพิมพ์พร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564

8.1.3) การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ร่ วม คือบริ ษทั เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริ คเอเชีย จากัด ปัจจุบนั ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และอยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี
8.1.4) การติดตามให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ กากับดูแลกิจการ
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ มีการป้องกันเรื่ องความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ โดยปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ตลอดทั้งปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกากับดูแลที่ เกี่ยวข้อง เช่ น ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ฯ เป็ นต้น ตัวอย่างการปฏิ บตั ิ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยไม่อยู่
ในที่ประชุ มคณะกรรมการ วาระพิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันนั้น ๆ รวมทั้ง กาหนดระยะเวลาการห้ามซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามรายละเอียดที่กล่าวในวรรคต่อไป เป็ นต้น
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(2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริ ษทั ฯมีนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยกาหนดในระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และกรรมการได้รับ
ทราบถึงการห้ามใช้อานาจหน้าที่ของตน หรื ออาศัยอานาจหน้าที่ของผูอ้ ื่นเพื่อประโยชน์ของตน หรื อช่ วยเหลือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ และต้อง
ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากเกิดการกระทาผิดข้างต้น
บริ ษทั ฯกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหลีกเลี่ยงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในระยะเวลา 14 วันก่อนการเปิ ดเผยข้อมูล งบ
การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี จนถึง 24 ชั่งโมง ภายหลังจากการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
(ต.ล.ท) แล้ว
บริ ษทั ฯให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสี ยและการถือครองหลักทรัพย์ เป็ นประจาทุกปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
และให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรักษา รวมทั้งจัดส่ งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทา
การนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯได้รับรายงานนั้น
ในปี 2564 ไม่พบการกระทาความผิดดังกล่าวและไม่มีกรณี กรรมการ/ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯมีการ ซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข ้อมูล
ภายใน
(3) การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้า นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ดังนี้
− ส่ งเสริ ม ปลูกฝังค่านิยม และถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ
โดยให้มีการสื่อสารและฝึ กอบรม และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
− จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่
− จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็ นการประจา และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ได้กาหนดให้การตรวจสอบในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
− ประเมินตนเองโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) มาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม
นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
- มติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่ องการดาเนินธุรกิจ ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และขอบเขตการดาเนินการ
- หากคณะกรรมการยังไม่มีมติและนโยบายในเรื่ องดังกล่าว ได้เปิ ดเผยมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย
- คณะกรรมการมีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบาย อย่างน้อยทุกปี
- การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การ เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริ ต ทุจริ ต
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) หรื อคณะกรรมการบริ ษทั มี เจตนารมณ์ที่จะดาเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์
รัปชันในสังคม
การดาเนินการ
- ให้ระบุเรื่ องที่ได้ดาเนินการไปแล้วตามนโยบายป้องกัน การคอร์รัปชัน ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ
2) การกาหนดแนวปฏิบตั ิ
3) การสื่ อสารและผึกอบรมแก่พนกังาน
4) การติดตามประเมินผล
5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ ทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ
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(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการในการรับข้อร้องทุกข์ หรื อร้องเรี ยนจากพนักงาน โดยกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั ฯ
หมวด 7 การร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็น ซึ่งพนักงานสามารถร้องทุกข์ดว้ ยวาจา หรื อเป็ นหนังสือ โดยผ่านทางผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง สาย
ด่วนโทร.1234 หรื อกล่องแดงสาหรับรับแจ้งเบาะแส เรื่ องร้องเรี ยน และมอบหมายให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายการบริ หารเป็ นผูร้ ับแจ้ง เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และรายงานให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบและพิจารณาดาเนินการ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองและไม่เปิ ดเผยผูแ้ จ้ง
เบาะแส
8.2) รายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2.1) จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ ปี 2564
รายชื่อกรรมกาาร

คณะ
กรรมการ
บริ ษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
(3 คน)

1. นางอรนุช

สู งสว่าง

(9 คน)
4/4

(3 คน)
1/1

2. นายพลเชษฐ์
3. นายปรี ชา
4. นายพิทยา
5. นายพิลาศพงษ์

ลิขิตธนสมบัติ
วัฒนศรานนท์
มหานนท์
ทรัพย์เสริ มศรี

8/8
12/12
9/9
3/3

3/3
4/4
3/3
1/1

2/2
1/1
1/1

จานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการเข้าประชุม

12
100

4
100

2
100

(จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม/จานวนครั้งที่ประชุม)
ประชุม
ประชุม
การเป็ น
สามัญ
วิสามัญ
กรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นปี
ผูถ้ ือหุ้นปี
บริ ษทั ระหว่าง
2564
2564
ปี
(9 คน)
(9 คน)
1/1
ลาออกมีผล
1 พ.ค. 64
1/1
1 พ.ค. 64
1/1
1/1
1/1
1 เม.ย. 64
1/1
ลาออกมีผล
1 เม.ย. 64
1
1
100
100

8.2.2) ผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้จดั ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดังนี้
− การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ได้ประเมินใน 6 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ผลประเมินมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.40
− การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 98.99
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− การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.71
− การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 100
8.3) สรุปผลการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
8.3.1) จานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม
การเข้าร่ วมประชุมของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปี 2564
รายชื่อกรรมกาาร

คณะ
กรรมการ
บริ ษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
2. นายพิทยา
มหานนท์
3. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี

(9 คน)
12/12
9/9
3/3

(3 คน)
4/4
3/3
1/1

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
(3 คน)
2/2
1/1
1/1

4. นางจันทรตรี ดารกานนท์
จานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการเข้าประชุม

12/12
12
100

4
100

2/2
2
100

(จานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม/จานวนครั้งที่ประชุม)
ประชุม
ประชุม
การเป็ น
สามัญ
วิสามัญ
กรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นปี
ผูถ้ ือหุ้นปี
บริ ษทั ระหว่าง
2564
2564
ปี
(9 คน)
(9 คน)
1/1
1/1
1/1
1 เม.ย. 64
1/1
ลาออกมีผล
1 เม.ย. 64
1/1
1/1
1
1
100
100

8.3.2) ผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้จดั ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ดังนี้
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ ได้ประเมินใน 6 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การทาหน้าที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ผลประเมินมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.40
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ผลการประเมินมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 98.99
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 99.71
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้ประเมินใน 3 หัวข้อ ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ และ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินมีการดาเนินการในแต่ละหัวข้อ คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 100
9) การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
9.1) การควบคุมภายใน
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคาอธิบายของฝ่ ายจัดการประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงแล้ว
มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีบุคลากรปฏิบตั ิงานตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ซึ่ง
เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ
องค์ประกอบที่ 1. การควบคุมภายในองค์กร
บริ ษทั ฯ ยึดหลักความซื่อตรงและจริ ยธรรม โดยได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุ รกิจ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานได้รับทราบและใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่สาหรับการเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารจะพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดย
คานึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงและเผยแพร่ ระเบียบข้อบังคับในการทางาน การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิโดยสานักตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ ดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนิน
ธุ รกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยร่ วมพิจารณา ทบทวนและให้ความเห็ นชอบแผนประจาปี ตามที่ ฝ่ายจัดการจัดทาแผนดาเนิ นงานภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่มีการสร้างจูงใจที่รุนแรงให้พนักงานต้องปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายที่สูง
เกินจริ งซึ่งอาจนาไปสู่การกระทาที่ทุจริ ต
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทาเป็ นเอกสารระเบียบปฏิบตั ิ คู่มือการ
ทางาน และใบพรรณาลักษณะงานของพนักงาน ทั้งนี้ ส่ วนทรัพยากรบุคคลและธุ รการมีหน้าที่และความรับผิดชอบการบริ หารงานบุคคล ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรม การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม รวมถึงการสื่ อสาร การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดทาแผนการพัฒนาและสืบทอดตาแหน่งงาน
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อสงสัย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่
ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่งในปี 2564 ไม่มีการแจ้งเบาะแส
องค์ประกอบที่ 2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินโดยปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตที่ได้รับความ
เห็นชอบโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายงานของผูส้ อบบัญชีรับ อนุญาตเป็ นส่ วนหนึ่งของรายงาน
ประจาปี
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บริ ษทั ฯ มีคู่มือบริ หารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรม หรื อกระบวนการ รวมถึงแนวทางเพื่อ
ป้องกันหรื อลดความเสี่ ยง ทั้งนี้ สานักตรวจสอบภายในนาผลการประเมินความเสี่ ยงมาจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดให้ฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้ สงสัย ซึ่งในปี 2564 ไม่
พบประเด็นที่มีสาระสาคัญส่อไปทางทุจริ ต
องค์ประกอบที่ 3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั ฯมีมาตรการควบคุมภายในครอบคลุม กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการอนุมตั ิ การบันทึกรายการ และการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สินที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงการกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ และวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการในแต่ละระดับไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ฯใช้คอมพิวเตอร์ระบบ AS/400 ช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีการเงิน การจัดซื้ อ การควบคุมสิ นค้าคงคลัง และการ
บริ หารงานบุคคล โดยมอบหมายให้ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงความจาเป็ นในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงาน และดูแล กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ตามนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการทา
ธุรกรรมปกติกบั กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยถือเสมือนเป็ น
รายการที่กระทากับบุคคลภายนอก และนาเรื่ องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียในการทาธุรกรรมนั้นๆ ไม่เข้าร่ วมประชุมในวาระดังกล่าว
องค์ประกอบที่ 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กร รมการ
รับทราบก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ซึ่งฝ่ ายจัดการรับผิดชอบการจัดทาข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ตลอดจนจัดหา
ข้อมูลเพิ่มเติ มหากคณะกรรมการต้องการ เพื่อประกอบการพิ จารณาของคณะกรรมการ ซึ่ งจะมีการบันทึ ก ความเห็ น หรื อข้อสังเกตของ
กรรมการในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่เก็บรักษารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงินรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารทางการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการสื่ อสารภายในโดยการติดประกาศ หรื อผ่านระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการชี้แจงหน้าที่งานของแต่ละ
หน่วยงาน บริ ษทั ฯกาหนดให้ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น รวมถึงโทรสายด่วนเพื่อส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ สาหรับข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั ฯผูต้ รวจสอบภายในจะเป็ น
ผูร้ ับเรื่ องเพื่อแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับการสื่ อสารภายนอกบริ ษทั มอบหมายให้ส่วนงานธุรการติดต่อ ประสานงานในประเด็นที่มี
เรื่ องร้องเรี ยนจากชุมชนรอบบริ ษทั ฯ ซึ่งในปี 2564 ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนหรื อการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต
องค์ประกอบที่ 5. ระบบการติดตาม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินธุ รกิจ พร้อมทั้งชี้แจง และแนวการแก้ไขในกรณี ที่ผล
การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และถือเป็ นวาระเรื่ องสืบเนื่อง
บริ ษทั ฯ กาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบตั ิ โดยจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ ข ้อเสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อการบริ ห าร และมีก ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ในทุกไตรมาส
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ซ่ ึงอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สาคัญ รวมถึงแนวทางและความก้าวหน้า/ผลของการแก้ไข สาหรับปี 2564 ไม่มีเหตุการณ์ดงั กล่าว
9.1.1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิ งหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบข้อสังเกตจากการเข้าตรวจ และให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
กระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ให้ความเห็ น
ว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในอยูใ่ นระดับดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายใน รับทราบผลการตรวจสอบ ให้ขอ้ เสนอแนะที่
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บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

เป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่ องจากการตรวจพบ และติดตามผลการปรับปรุ งแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นรายไตรมาส
จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายในและการบริ ห ารความเสี่ ยง กรรมการตรวจสอบได้รับรายงานการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตว่า จากการสอบทานเรื่ องดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯมีระบบการ
ควบคุมภายในอยูใ่ นระดับดี
9.1.2) บริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่ องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ควรแก้ไข
9.1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท
ไม่มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษทั
รายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6
9.1.4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดูแลให้ ผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติ หน้ าที่ดังกล่ าว
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอแต่งตั้งนางสาววนิดา โชคเหมาะ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทา
หน้าที่หวั หน้างานตรวจสอบภายใน โดยนางสาววนิดา โชคเหมาะ มีคุณสมบัติท้ งั ทางด้านการศึกษา อบรม และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ มอบหมายให้นางสาวประยูร ศรี พระราม ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินทาหน้าที่หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อทา
หน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยคุณสมบัติของนางสาวประยูร
ศรี พระราม มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีและการเงิน เข้ารับการอบรมหลักสูตร พัฒนาความรู้ต่อเนื่องสาหรับผูท้ าบัญชีบญั ชีเป็ น
ประจาทุกปี ได้เข้าอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปั จจุบนั ได้รับมอบหมายเป็ นผูใ้ ช้งาน และผูป้ ระสานงานกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาท Creator, Contact Person, SHLD Report Creator , Issuer Member และ Chief Financial Officer จึง
เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ (compliance) ตามที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 3
9.1.5) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้าย ผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
9.2) รายการระหว่างกัน
ในปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บมจ. สหยูเนี่ยน (SUC)
- เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ ในสัดส่วนร้อย
ละ 49.88 และมีกรรมการร่ วมกัน*

บจ. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ (UG)
- SUC เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ UG ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่ วมกัน*

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2564

บริ ษทั ฯ ซื้อสิ นค้าประเภท ฝ้าย และ
เส้นใยสังเคราะห์

เหตุผลและความจาเป็ น

ปี 2563
6

เจ้าหนี้คา้ งจ่าย

35 เป็ นการบริ หารการจัดซื้อ
สาหรับบริ ษทั ในกลุ่ม เพื่อมี
อานาจในการต่อรองเรื่ องราคา
และปริ มาณ

- ต้นงวด
- ปลายงวด

4
-

บริ ษทั ฯ ให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงาน
บางส่ วน
ลูกหนี้คา้ งชาระ

-

1 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

- ต้นงวด
- ปลายงวด

-

1
-
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บริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บจ. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน (MRC)
- SUC ถือหุ้น MRC ในสัดส่วนร้อยละ 25.00
และมีกรรมการร่ วมกัน*

บจ. ยูเนี่ยนสปิ นนิ่งมิลล์ (USM)
- SUC ถือหุ้น USM ในสัดส่วนร้อยละ 25.00
- บจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย (กลุ่มดารกา
นนท์) ถือหุ้น UT และ USM ในสัดส่วนร้อยละ
6.11 และ 74.99 ตามลาดับ
- UT และ USM มีกรรมการร่ วมกัน*
บจ.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ (UZ)
- SUC ถือหุ้น UZ ในสัดส่วนร้อยละ 51
และมีกรรมการร่ วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2564

เหตุผลและความจาเป็ น

ปี 2563

บริ ษทั ฯ ขายผ้าดิบ

1

บริ ษทั ฯให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงาน
ลูกหนี้คา้ งชาระ

4

- ต้นงวด

-

2 สนับสนุนธุ รกิจปกติในลักษณะ
supply chain
3 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
-

- ปลายงวด

-

-

บริ ษทั ฯ ให้เช่าเครื่ องจักรปั่นด้าย
ลูกหนี้คา้ งชาระ

1

- ต้นงวด

-

- ปลายงวด

-

1 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว /
- ไม่เหมาะสมกับการผลิต
- ปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯให้เช่าที่ดินบางส่วน
ลูกหนี้คา้ งชาระ
- ต้นงวด
- ปลายงวด

12
-

12 ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ
ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
-

หมายเหตุ

รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 2

9.2.1) ข้ อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- นอกเหนือจากรายการที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้ว ไม่มีขอ้ มูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9.2.2) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
(1) นโยบายหรื อแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคตของรายการซึ่งเป็ นธุรกิจปกติ หรื อตามข้อตกลงของสัญญายังดาเนิน
ต่อไป ตามเงื่อนไขที่เป็ นธรรมเป็ นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ าย และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
(2) ไม่มีการทารายการระหว่างกันประเภทต่างๆ รวมทั้งการซื้อขายสิ นทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื น / ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2.3) นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต และ การปฏิบัติตามข้ อผูกพันที่บริษัทฯ ให้ ไว้ในหนังสื อชี้ชวน
นโยบายการกาหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน
- การเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน ที่ดิน และเครื่ องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน เป็ นรายการที่มีลกั ษณะเฉพาะ จึงคานวณราคาระหว่างกัน จากฐาน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ที่เป็ นธรรม และเป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ าย
- การให้บริ การระบบสาธารณูปโภค ราคาคานวณจากฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่ วนที่ใช้ร่วมกันและเป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ าย
- แนวโน้มการทารายการระหว่างกัน อื่นในอนาคต ขึ้นอยู่กบั ประเภทของธุ รกิจใหม่ที่จะมีรายการที่จาเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ใน
กลุ่มหรื อไม่
9.2.4) เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง
- บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งไม่มีการถือหุ้นแทนการถือหุ้นของบริ ษทั โดยตรง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 3
งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ ทั้งยังใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิผล เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่าง
มีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบจุดอ่อน และเพื่อ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการที่ ไม่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ส่ วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 6 แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมัน่
อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การ
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
ช่ วงเวลา
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)
1. นายปรี ชา ชุณหวาณิชย์
64 ปี • บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
2520 - 2532

- ประธานกรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดใน
หนังสือรับรอง

- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
1ปี 7 เดือน
(ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2563)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 62/2007

ประสบการณ์ทางาน (5)
ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ. สหพัฒนพิบูลย์
บจก. พี จี อินเตอร์เทรด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

บจก. โอสถสภา

2546 - 2547
2547 - 2550
2547 - 2550

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
กรรมการ
กรรมการ

บจก. ยูนิลีเวอร์ เบสท์ฟ้ดู ส์ (ประเทศไทย)
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก

2547 - 2550
2547 - 2550
2550 - 2551
ก.พ.2557–12 มิ.ย.2563

กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
กรรมการผูจ้ ดั การสายธุรกิจ
การค้าและบริ การ
กรรมการ
กรรมการสายงานส่ งเสริ ม
การค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
กรรมการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ สายงานส่งเสริ ม
การค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ

บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบนั
บจก. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ฮ่องกง)
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน

2532 - 2538
2538 - 2546

2560 - ต.ค. 2562
2560 - 2563
ม.ค. 2558 – ปัจจุบนั
พ.ค. 2563 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั

บจก. ยูเนี่ยนนคร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยนซิสเต็มส์
บจก. โซลดิฟ
บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยนซิสเต็มส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เอกสารแนบ 1 - 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

2561 – ปัจจุบนั

กรรมการ สายงานส่งเสริ มและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

2562 – ปัจจุบนั

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

2563 – ปัจจุบนั

กรรมการ สถาบันความร่ วมมือ
อุตสาหกรรมไทย-จีน
กรรมการ
กรรมการ สายงานต่างประเทศ
กรรมการ สายงานเศรษฐกิจและ
วิชาการ
กรรมการ สายงานอาเซียน
และโลจิสติกส์
คณะกรรมการความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจไทย-ไต้หวัน
กรรมการ สภาธุรกิจไทย-จีน

2546 – 2551
2546 – 2551

กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.)
บจก. อุตสาหกรรมขนมไทย
บจก. อุตสาหกรรมการบิน

2546 – 2551

ผูอ้ านวยการฝ่ ายส่งเสริ ม

สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง

2551 – 2552

โครงการตามนโยบายรัฐบาล
กรรมการบริ หารกิจการ /

และขนาดย่อม (สสว)
องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

2553

อนุกรรมการกลัน่ กรอง และ
พัฒนาองค์การ
รองผูอ้ านวยการ

องค์การคลังสินค้า

2563 – ปัจจุบนั
2563 – ปัจจุบนั
2563 – ปัจจุบนั
2563 – ปัจจุบนั
2563 – ปัจจุบนั

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 8 เดือน
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564)
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระ
8 เดือน
(ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564)

54 ปี

• ปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 70/2006

-

-

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

เอกสารแนบ 1 - 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
ช่ วงเวลา
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)
หมายเหตุ แทนนางอรนุช สูงสว่าง
• Advanced Audit Committee
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Program (ACP) รุ่ น 12/2013
2556 – 2558
• Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่ น 2/2015

2556 – 2559

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

• ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 182/2021

บจก. บริ หารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ ป

2564 – ปัจจุบนั

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

2557 - 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายด้าย
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
ประธานกรรมการ

เม.ย. 2564 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

2557 – 2560

-

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

บมจ. อินเตอร์เนชัน่ แนล รี เสริ ช
คอร์ปอเรชัน่
บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี จากัด

2555 – 2559
65 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

2560 – 2561

3. นายพิทยา มหานนท์
- กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ทางาน (5)

-

บมจ. ปรี ชากรุ๊ ป จากัด

บจก. วีนสั เธร็ด
สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน จากัด

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
เอกสารแนบ 1 - 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา

- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 9 เดือน
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระ
9 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
หมายเหตุ แทน
นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
4. นายปรี ชา วัฒนศรานนท์

69 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 6 ปี
7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2558)
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระ
6 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2558)
5. นางศรี นวล สมบัติไพรวัน

- กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสือ
รับรอง

- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 9 เดือน

68 ปี

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบนั
2560- ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั

ค่าตอบแทน
ที่ปรึ กษา และงานบัญชี
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา

บจก. บีเจอร์นีไลฟ์
บจก. ฟลอร่ า ดีไซน์
บจก. ซานซีวีเรี ย โกรเวอร์
บจก. ทรอปปิ คอล โบทานิคอล

อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์

2537 - 2555
2543 – เม.ย. 2556

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์เปอเรชัน่

สาขาเครื่ องกล

2556 – เม.ย. 2558

กรรมการ

บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตพระนครเหนือ

พ.ค.2558 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ประเภทธุรกิจ สถาบันการเงิน

คณะอนุกรรมการ
กรรมการ

(ผ่านการอนุมตั ิจาก ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระ

เหรัญญิกกิตติมศักดิ์

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ฯ

• ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์

• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 7/2004
• Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่ น 23/2016
• พ.ศ. 2518 บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วิชาเอก การบัญชี / วิชาโท
เศรษฐศาสตร์)
• ต.ค. 2521 การปฏิบตั ิงานในตลาด
หลักทรัพย์ รุ่ นที่ 11

-

-

เม.ย.2564 - ปัจจุบนั
800

-

2520 – ก.พ. 2542

(0.001%)
2538 – 2541
2539 – 2542

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บจก.หลักทรัพย์ยเู นี่ยน

เอกสารแนบ 1 - 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• 25 ม.ค. 2537 – 29 เม.ย 2537
หมายเหตุ แทน
โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร (MINI
นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
MBA) 123 ชัว่ โมง
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 19 พ.ค.2539 – 4 มิ.ย. 2539
Basics of Financial
Derivatives โดย Philippe
Carrel จัดโดยศูนย์ฝึกอบรม
สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์
ร่ วมกับ International Finance
Institute
(ฝึ กอบรมและได้ผา่ นการทดสอบ)
• 7 ต.ค. 2546 – 15 พ.ย. 2546
การเงินสาหรับผูบ้ ริ หาร
(Finance of Executive) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มี.ค. 2551 CFO Certification
Program Class 8/2008 โดยสภา
วิชาชีพบัญชี
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ
อบรมปี ละ 12 ชัว่ โมง

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา

ก.พ. 2542 - ธ.ค. 2543
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2547
ก.พ. 2547 - มิ.ย. 2563
2551- ปัจจุบนั
2551- ปัจจุบนั
20 ก.พ. 2555 - ปัจจุบนั
26 เม.ย. 2561- ปัจจุบนั
ต.ค. 2561- ปัจจุบนั
เม.ย. 2564 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
(ประเภทองค์กรการกุศล)
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. สหยูเนี่ยน
บจก. ยูเนี่ยนชูส์
บจก. วีนสั ชูส์
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน
บจก. ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส
บจก. สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

เอกสารแนบ 1 - 5

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
ช่ วงเวลา
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)
เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้าน
บัญชี (CPD) ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์และสภาวิชาชีพบัญชี
ธ.ค. 2533 - 2549
6. นายชุตินธร ดารกานนท์
62 ปี • ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบัน
380,500
2535 – ก.พ. 60
บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
(0.634%)
- กรรมการ
2536 – 2550
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 – 2550
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสือ
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
รับรอง
สาขาอุตสาหการ Stanford
2544 - มี.ค. 2552
2545 – ม.ค. 2561
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
University, USA
8 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 19 ก.พ. 2556)

• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 17/2004

2545 – ม.ค.2561
2550 - 2555
พ.ค. 2557 – ก.พ.2560
มี.ค. 2560 – ก.พ. 2561
24 ม.ค. 2562– 23 ม.ค.
2563
2556 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2556 – ปัจจุบนั
พ.ค. 2560 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางาน (5)
ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
รองประธานกรรมการ

บมจ. สหยูเนี่ยน
บจก. วีนสั เธร็ด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ /

บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บจก. ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า)
บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการสาย
กิจการในประเทศจีน
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
บมจ. สหยูเนี่ยน
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บจก. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์
เอกสารแนบ 1 - 6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บจก. ยูเนี่ยนไมครอนคลีน
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. วีนสั เธร็ด
บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
บจก. ยูเนี่ยนสปิ นนิ่งมิลล์

ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั

บจก. ยูเนี่ยนบริ หารธุรกิจ

เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
2533 – ก.พ. 2560
2537 - 2551

ประธานกรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการรองผูจ้ ดั การ

2545 - 2551

กรรมการรองผูจ้ ดั การ

บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย

2545 - 2551

กรรมการ

บมจ. สหยูเนี่ยน

ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

58 ปี

• แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิตการจัดการ สถาบัน

215,200
(0.359%)

-

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

2556 – ปัจจุบนั
พ.ย. 2558 - ปัจจุบนั
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั
พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั

ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั

7. นางจันทรตรี ดารกานนท์

ตาแหน่ ง

บจก. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย
บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บจก. สหยูเนี่ยน โฮลดิ้ง
บริ ษทั ต่างๆในกลุ่มสหยูเนี่ยน

บจก. การแพทย์ สุขมุ วิท 62
บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว
บจก. โรงงานรวมอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 1 - 7

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสือ
รับรอง

- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
7 ปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2558)

บัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 5/2003

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

2545 – 2552

กรรมการ

บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

2545 – 2557

กรรมการ

2552 – มี.ค.2560

กรรมการรองผูจ้ ดั การ

บจก. โปรเฟสชัน่ แนล ลาโบราทอรี่
แมเนจเม้นท์ คอร์ป
บจก. วีนสั เธร็ด

2552 – มี.ค. 2560
2556 – ก.ย. 2557
ก.ย. 2557 – 2559
มิ.ย. 2557 – ปัจจุบนั
ม.ค. 2558 – ปัจจุบนั
พ.ค. 2558 – ปัจจุบนั

กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2558 – ปัจจุบนั
มี.ค. 2559 – ปัจจุบนั
มี.ค. 2560 – ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ส.ค. 2558 – ปัจจุบนั

บจก. ยูเนี่ยนซิป
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
บมจ. สหยูเนี่ยน
บจก. คอมพิวเตอร์ยเู นี่ยน
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชัน่
บจก. วิสาหกิจยางไทย
บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์
บจก. ยูเนี่ยนไทย-นิจิบนั
บจก. ยูเนี่ยนซิป
บริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่มบริ ษทั สหยูเนี่ยน
บจก. การแพทย์ สุขมุ วิท 62
เอกสารแนบ 1 - 8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)

8. นางสรัญญา ดารกานนท์

46 ปี

- กรรมการ

- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
6 ปี
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559)

- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดใน
หนังสือรับรอง
- จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ 1 ปี
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564)

-

-

• ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Director Accreditation Program
(DAP) 126/2016

แทนบริ ษทั ตามที่กาหนดใน
หนังสือรับรอง

9. นายสุภกิจ พ่วงบัว
- กรรมการ

• ปริ ญญาโท M.Sc. International
Relations, LSE, University of
London

61 ปี

• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์
• ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต

-

-

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

ธ.ค. 2560 – ปัจจุบนั
ก.ย. 2544 – มิ.ย.2547
ก.ค. 2547 – มิ.ย. 2549

กรรมการ
เจ้าหน้าที่การทูต
กงสุล

บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชัน่ แนล
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม
บจก. บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรี ยล

ก.ค. 2549 – ธ.ค. 2559
ก.พ.2560 – ปัจจุบนั
ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย
ต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การโครงการ
กรรมการ
กรรมการ

เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั
ม.ค. 2562 – ปัจจุบนั
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
2526 - 2534
2534 - 2536
2536

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ครู โรงเรี ยนเทคโนโลยีกรุ งเทพ
หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มการศึกษา
ผูจ้ ดั การส่วนผลิต

บจก. ผลิตภัณฑ์วีนสั
บจก. ยูเนี่ยนรี ซอร์ส์โฮลดิ้งส์
บจก. น้ าและภูเขา
บจก.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุ งเทพ
บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้

2536 – 2549
ธ.ค. 2549 – ก.พ. 2550
ก.พ. 2550 – ก.พ. 2554
ก.ค. 2550 – ก.ย. 2550
ต.ค. 2550 – ธ.ค. 2563

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์
บจก. ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์
บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้
บจก. ยูเนี่ยนนิฟโก้

บจก.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บจก. ยูเนี่ยนการก่อสร้าง

เอกสารแนบ 1 - 9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)

10. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

- เลขานุการบริ ษทั
- จานวนปี ที่เป็ นเลขานุการบริ ษทั
13 ปี

59 ปี

(บริ หารการศึกษา)
วิทยาลัยจันทรเกษม
• Director Accreditation
Program(DAP) 148/2018
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
สาขาการจัดการ

-

-

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. สหยูเนี่ยน
บจก. ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชัน่
บจก. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

ก.ค. 2551 - 2556
ม.ค. 2552 - ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั

บมจ.สหยูเนี่ยน
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

ม.ค. 2557 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
บมจ.สหยูเนี่ยน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
บริ หารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทคนิคกรุ งเทพฯ
• สัมนาโครงการ CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 27/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่ น 11/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28) สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
• อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (P01)
• หลักสูตรการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
• หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและประเด็นสาคัญด้านความยัง่ ยืน (S04)
• หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)
• หลักสูตรการจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน (S06) ของศูนย์พฒั นาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผูช้ านาญการศุลกากร กรมศุลกากร
เอกสารแนบ 1 - 10

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)
41 ปี • ปริ ญญาโท
11. นางสาวเรื องดาว ศุภจรจรัล
การจัดการมหาบัณฑิต
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีและ
อื่นๆ อบรมปี ละ 40ชัว่ โมง เพื่อ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการ
บัญชีและการสอบบัญชี(CPD)
ตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ
• หลักสูตร “เตรี ยมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (มิ.ย. 2561)
• หลักสูตร “มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับรายได้จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้า (TERS 15)
และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา
2545 - มี.ค 2561
พ.ค. 2561 - มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบนั
30 มี.ค. 2564 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การอาวุโส
แผนกตรวจสอบบัญชี
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
บจ. สานักงาน อีวาย
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. สหยูเนี่ยน
บจ. เดอะรอยัลโฮเต็ล
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

เอกสารแนบ 1 - 11

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)
(TERS 16)” จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.พ. 62)
• E-Learning CFO’s Orientation
Course (ส.ค. 63)
• อบรมโครงการ Smart
Disclosure Program (SDP)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
50 ปี • ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
12. นายดนัย ชัยฐานียชาติ
73,000
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
(0.121)
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อนุปริ ญญา การช่างบารุ งรักษา
อากาศยาน สถาบันการบินพลเรื อน
13. นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล

- ผูจ้ ดั การอาวุโสสายธุรกิจสิ่งทอ

71 ปี

• ปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
ทัว่ ไป วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 5/2003

-

-

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา

2539 – 2547

ตาแหน่ ง

วิศวกร

2564 - ปัจจุบนั
2530 - 2554
2537-2553

ฝ่ ายบริ การหลังการจาหน่าย
หัวหน้าวิศวกร
ฝ่ ายวิศวกรรมคุณภาพลูกค้า
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริ การหลังการจาหน่าย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายบริ การหลังการขาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

2547-2554
2548-2553
2550 - ธ.ค. 2557
ม.ค. 2557- ธ.ค. 2557

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ

2547 – 2549
2549 – 2556
2556 – 2558

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
บจ. โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค
บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บริ ษทั ยูนิไฟเบอร์ จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนเทคอีสต์ จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จากัด
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
เอกสารแนบ 1 - 12

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสัมพันธ์
สั
ด
ส่
ว
นการ
ชื่อ-สกุล/
อายุ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม ถือหุ้นใน
(ปี )
ระหว่าง
(2)
บริ ษทั (%)
ตาแหน่ ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (1)
กรรมการ และ
(3)
ผู้บริหาร (4)

ประสบการณ์ทางาน (5)
ช่ วงเวลา
พ.ย. 2557- พ.ค. 2559
มิ.ย. 2559- เม.ย. 2560

59 ปี

• ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ

66 ปี

บัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
15. นายวีรธรรม ภูจิญญาณ์

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร
16. นายวรงค์ วิไลหงษ์

- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร

-

-

บริ ษทั ยูเนียนไมครอนคลีน จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จากัด

-

พ.ค. 2560-ปัจจุบนั
2548 – 2551
2552 – 2554

-

2555 - ปัจจุบนั
2548 – 2550
2551 – 2554

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 1

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

-

2555 - ปัจจุบนั
2546 – 2550
2551 – 2560

ผูจ้ ดั การขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การส่ วนจัดซื้อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บจ. ยูเนี่ยนการ์เม้นท์

2561 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการบริ หาร

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
56 ปี

• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

ชื่ อหน่ วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ /
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ /
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การส่วนบัญชี
ผูจ้ ดั การส่วนบัญชี

ม.ค. 2558- มี.ค. 2564
เม.ย.2557-ปัจจุบนั
เม.ย.2557-ปัจจุบนั
ม.ค.2558-ปัจจุบนั

14. นางสาวประยูร ศรี พระราม

ตาแหน่ ง

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บริ ษทั แอลซิโก้ เอเซีย แปซิฟิค จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จากัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จากัด
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

เอกสารแนบ 1 - 13

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการ ในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อบริ ษทั
บมจ.
รายชื่อ
UT
UNF
1. นายปรี ชา
ชุณหวาณิชย์
ประธานกรรมการ
(1)
2. นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการอิสระ
นางอรนุช
สูงสว่าง
กรรมการอิสระ
(2)
3. นายพิทยา
มหานนท์
กรรมการอิสระ
นายพิลาศพงษ์
ทรัพย์เสริ มศรี
กรรมการอิสระ
4. นายปรี ชา
วัฒนศรานนท์
กรรมการอิสระ
(3)
5. นางศรี นวล
สมบัติไพรวัน
กรรมการผูจ้ ดั การ
นางพิมพ์พร
โชติรัตนกุล
กรรมการผูจ้ ดั การ
6. นายชุตินธร
ดารกานนท์
กรรมการ
X และ 
7. นายสุภกิจ
พ่วงบัว
กรรมการ
8. นางจันทรตรี
ดารกานนท์
กรรมการ
/
9. นางสรัญญา
ดารกานนท์
กรรมการ
หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
X = รองประธานกรรมการ

บมจ.
• UT : บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
• UNF : บจ. ยูนิไฟเบอร์
• MRC : บจ.ยูเนี่ยนไมครอนคลีน

UBM

MRC

UG

X และ 

/
/

/
/

/

/

SUC


USM

X/
/

X



 = กรรมการผูอ้ านวยการ

 = กรรมการผูจ้ ดั การ

/=กรรมการผูช้ ่วย ผูอ้ านวยการ

/ = รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

• SUC : บมจ. สหยูเนี่ยน
• UG : บจ.ยูเนี่ยนการ์เม้นท์

• UBM : บจ.ยูเนี่ยนบริ หารธุรกิจ
• USM : บจ. ยูเนี่ยนสปิ นนิ่งมิลล์

หมายเหตุ
(1) นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางอรนุช สูงสว่าง ที่ขอลาออก มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564
(2) นายพิทยา มหานนท์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564
(3) นางศรี นวล สมบัติไพรวัน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนางพิมพ์พร โชติรัตนกุล มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564

เอกสารแนบ 2 – 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
(compliance)
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่ อ- สกุล นางสาววนิดา โชคเหมาะ
ตาแหน่ ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
อายุ
45 ปี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วุฒิการศึกษา

-

ปริ ญญาตรี การบริ หารการจัดการ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

การอบรม
1. ISO 9001:2015 เทคนิคการเตรี ยมเอกสารสาหรับการจัดทาระบบมาตรฐาน
2. ISO 9001:2015 การตีความข้อกาหนด
3. ISO 9001:2008 Advance Audit Techniques Training Course
4. ISO 9001:2008 Internal Auditor Training Course
5. การป้องกันการทุจริ ตในองค์กร
6. การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในและเทคนิคการเขียนรายงาน
7. การประเมินความเสี่ยง
8. เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน
9. การปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
10. วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์ และตาแหน่ งงานปัจจุบัน

-

2543 – 2551

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

2552 – 2553

เจ้าหน้าที่การตลาด

บจ.เอ ซี ที ประเทศไทย

2553 – พ.ค. 2560

พนักงานตรวจสอบภายใน

บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

บมจ.ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

เอกสารแนบ 3 – 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
(compliance)
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสุ งสุ ดในสายงานบัญชี และผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ชื่ อ- สกุล
นางสาวประยูร ศรี พระราม
ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
อายุ
59 ปี
วันที่ได้รับตาแหน่ ง
1 กุมภาพันธ์ 2553
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วุฒิการศึกษา

-

ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
1. เทคนิคการวิเคราะห์และบริ หารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยัง่ ยืนจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
2. Insight Financial Management เสริ มศักยภาพให้กิจการ ผ่านการ บริ หารการเงินอย่างมืออาชีพ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (19 ส.ค – 2 ก.ย 2543) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีอื่นๆ อบรมปี ละ12 ชัว่ โมง เพื่อพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องทางการบัญชี(CPD) ตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์และสภาวิชาชีพ
ประสบการณ์ และตาแหน่ งงานปัจจุบัน

-

2533 - 2537

พนักงานบัญชี

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

2538 - 2544

หัวหน้าส่วนงานบัญชี

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

2545 - 2554

ผูจ้ ดั การส่วนบัญชี

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

2555 – ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บมจ. ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ

เอกสารแนบ 3 – 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินที่สาคัญ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1.

ที่ดิน 3 แปลง ที่ต้งั เลขที่ 205 ม.4
ถ.
สุขมุ วิท ก.ม. 39.5 ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 218 ไร่ - งาน 33 ตารางวา

เป็ นเจ้าของ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
70.937

ภาระผูกพัน

2.

ที่ดิน 4 แปลง ที่ต้งั เลขที่ 65 ถ. บางนา-ตราด
ก.ม. 38 ต. บางสมัคร อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
รวมเนื้อที่ 84 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา

เป็ นเจ้าของ

5.787

ไม่มี

3.

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

เป็ นเจ้าของ

3.548

ไม่มี

4.

เครื่ องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ

เป็ นเจ้าของ

26.119

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
1. มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้รวมส่วนที่จดั เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 41.065 ล้านบาท
2. มูลค่าทรัพย์สินตามข้อ 2 จัดเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 5.787 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจานวนประมาณ 732 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด และใช้เกณฑ์วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) สาหรับอาคารโรงงานให้เช่ามีมูลค่า 14 ล้านบาท
ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดาเนิ นธุรกิจ โดยหยุดดาเนิ นธุ รกิจสิ่ งทอ เหลือธุ รกรรม
การลุนทุนและให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ในขณะนี้ การสรรหาธุรกิจใหม่ยงั ไม่มีความชัดเจน และเป็ นรู ปธรรมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

เอกสารแนบ 4 – 1

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
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และ
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กล่าวนา
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริ ษทั (“คณะกรรมการ”) ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ซี่งแสดงให้เห็นถึงระบบที่จดั ให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุ้น ทาให้มีระบบบริ หาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ การกากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็ น
เครื่ องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้ปรับแก้ไขจากฉบับเดิมในส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) `โดยนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งผ่านการ
พิจารณาและทบทวนของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งหวังให้กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ ศึกษา ทาความเข้าใจและใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีขอ้ สงสัยควรมีการปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการบริ ษทั ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้
เป็ นปัจจุบนั สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
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สารบัญ
กล่าวนา
ส่ วนที่1.
บริบทองค์กร
คานิยาม
วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
ค่านิยม (VALUES) :
ส่ วนที่2.
การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
แนวปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3
เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5
ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
ส่ วนที่3.
จรรยาบรรณธุรกิจ
การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การรับ การให้ ของขวัญ หรื อประโยชน์ อื่นใด
การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี้
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้ า
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ส่ วนที่4.
นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
นโยบายคุณภาพ
นโยบายการจัดการพลังงาน
นโยบายการใช้ งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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ส่ วนที1่ .

บริบทองค์กร
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ประกอบธุรกิจการทอผ้าโดยผ่านกระบวนการปั่ นด้าย และกระบวนการทอผ้า
ผลิตภัณฑ์หลักคือ ผ้าทอซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยมีท้ งั ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ หรื อใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
นาไปใช้เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตผ้า workwear ทัว่ ไป และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น
คานิยาม
การกากับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณ
บริ ษทั ฯ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย ( Stakeholders)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ ( Mission )
ค่านิยม (Values)
คอร์รัปชัน่ (Corruption)

 ระบบที่จดั ให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และผูถ้ ือหุ้น เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน นาไปสู่ ความเจริ ญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้
เสียอื่น
 ข้อควรปฏิบตั ิ และข้อพึงระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นรู ปธรรม และต่อเนื่อง จนเป็ นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
 บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
 หมายรวมถึง ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี้ทางการค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคม ชุมชนและสิ่ งแวดล้อมที่
ได้รับผลกระทบหรื ออาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของ บริ ษทั ฯ
 ความมุ่งหมายที่บริ ษทั ฯต้องการจะได้รับในอนาคต
 ภารกิจหลักที่แสดงความมุ่งมัน่ ว่าบริ ษทั ฯ พยายามจะทาอะไร และจะสะท้อนให้เห็นถึงขอบข่ายการดาเนินงาน
 หลักการและพฤติกรรมที่สะท้อนและเสริ มสร้างวัฒนธรรมที่บริ ษทั คาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ และชี้นาการ
ตัดสินใจของพนักงานทุกคน และช่วยให้บริ ษทั บรรลุพนั ธกิจและวิสัยทัศน์ดว้ ยวิธีการที่เหมาะสม
 หมายรวมถึง การเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เว้นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น หรื อการปฏิบตั ิทางการค้า ให้กระทาได้

วิสัยทัศน์ (Vision)
- ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจสิ่ งทอ บริ ษทั ฯ มีวิสัยทัศน์ คือ
“เป็ นบริ ษทั สิ่งทอ ที่ได้รับความไว้วางใจ ในด้านคุณภาพและการส่งมอบ มีการบริ หารจัดการที่ดี สามารถดาเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน”
- ในช่วงหลังจากหยุดธุรกิจสิ่งทอ ได้ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยมีวิสัยทัศน์ คือ
“บริ หารสินทรัพย์ของบริ ษทั ฯให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี”
พันธกิจ (Mission)
- ในช่ วงระยะเวลาที่บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจสิ่งทอ บริษัทฯ มีพันธกิจ คือ
o ดาเนินธุรกิจด้านสิ่ งทอให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากทรัพยากรที่มีอยู่
o สร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อเอื้อประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน
o เอาใจใส่ จริ งใจรับผิดชอบ และตอบสนองความต้องการต่อลูกค้าให้ดีที่สุด ช่วยรักษาความลับทางธุรกิจ
o สร้างความสัมพันธ์อนั ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
o ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการฝึ กอบรมและพัฒนาขีดความสามารถการทางาน
ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
o มีปณิธานอย่างแน่วแน่ในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิ่ งแวดล้อมอัน
อาจเกิดจากการดาเนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสากล ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม
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- ในช่ วงหลังจากหยุดธุรกิจสิ่งทอ ได้ปรับปรุงให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยมีพันธกิจ คือ
o ยึดปฏิบตั ิตามค่านิยมหลักของบริ ษทั ฯ – คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
o จัดการทรัพย์สินที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
o สรรหาธุรกิจใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน
o ยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ค่านิยม (Values) :
คุณธรรม

คุณภาพ

คุณประโยชน์











รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม
ทาในสิ่งที่ถูกต้อง
เปิ ดใจรับฟังความคิดเห็น
เอาใจใส่ในรายละเอียดที่ลูกค้าคาดหวัง
ร่ วมคิด ร่ วมทา ให้บรรลุเป้าหมาย
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คานึงถึงความคุม้ เสมอ
การเปลี่ยนแปลงคือโอกาส
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
ส่ วนที2่ .

การกากับดูแลกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและส่ งเสริ มให้ บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผถู ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อส่ งเสริ มให้นาหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทาโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จึงได้ทบทวนและกาหนดเป็ นนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 3 สริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
ทั้งนี้ ให้มกี ารสื่อสาร เพื่อให้มีการปฏิบตั ิจริ งตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนวปฏิบตั ิเมือ่ สภาพการณ์การดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
แนวปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ จึงกาหนดแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ บทการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

(1)
(2)
(3)

มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
มีการกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแล ให้นาไปสู่ผลอย่างน้อย ดังนี้

(1)
(2)
(3)
(4)

สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสีย
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

แนวปฏิบตั ิ
คานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการกากับดูแลกิจการ
จัดให้มี นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
กากับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบตั ิจริ งตามนโยบายข้างต้น ติดตาม
ผลการปฏิบตั ิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิเป็ นประจา
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
1.3 คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร และดูแลให้
การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
แนวปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล มาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 มาตรา 89/10
ดูแลให้บริ ษทั มีระบบหรื อกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้ว่า การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ตลอดจน
นโยบาย หรื อแนวทางที่ได้กาหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญ (เช่น การลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ
อย่างมีนยั สาคัญ การทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น) เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
1.4 คณะกรรมการบริ ษทั มีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้
กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบตั ิ
กาหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั

(1)
(2)

กาหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริ ษทั ฯ

(3)

จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นประจาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

(4)

ส่งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่
บริ ษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง

(5)

กากับ ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ในเรื่ องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางการ
พิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน

(6)

จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน และให้มีการทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง กับให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี

(7)

กาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กากับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงาน
ให้ทราบเป็ นประจา และให้มกี ารทบทวนระบบหรื อประเมินประสิ ทธิผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อพบว่าระดับ
ความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี

(8)
(9)

กากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีบญั ชี และมีรายงานทางการเงินที่เปิ ดเผยถูกต้องครบถ้วน

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิ น
ความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณประจาปี ตามที่กรรมการผูจ้ ดั การเสนอ รวมทั้งกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิ อย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
กาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ งั กิจการ
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิ
ดูแลการกาหนดค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการสื่ อสาร
ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รับทราบและเข้าใจทัว่ ทั้งองค์กร
ดูแลให้มีการพิจารณาถึง

(1)
(2)
(3)

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
ความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสีย
ความพร้อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั

2.2 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรื อประจาปี ของ
บริ ษทั สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
แนวปฏิบตั ิ
กากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริ ษทั ณ ขณะนั้น
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และควรสนับสนุนให้มีการจัดทา หรื อทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
มีกลไกที่ทาให้เข้าใจความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริ ง

(1)

ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่ วม/สื่ อสารระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ไว้ชดั เจน เพื่อให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงและได้รับ
ข้อมูลประเด็นหรื อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด

(2)

ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อนาไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสาคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อทั้งบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่ องสาคัญที่จะเป็ นการสร้างคุณค่าร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยมาดาเนินการให้เกิดผล
ส่งเสริ มให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวั่ ทั้งบริ ษทั
กากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

3.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่
เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามข้อบังคับบริ ษทั โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่า 3 คน
กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความชานาญเฉพาะด้าน ที่จาเป็ น และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริ ษทั และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเป็ นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริ ษทั ฯ หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ ี กรรมการอิสระสามารถทางานร่ วมกับ
คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ ี่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เปิ ดเผยข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ในรายงานประจาปี และบน website ของบริ ษทั
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
3.2 คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารและไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธานกรรมการ ดูแลให้มนั่ ใจว่า
องค์ประกอบ และการดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบตั ิ
ประธานกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการอย่างน้อยครอบคลุม ในเรื่ องดังต่อไปนี้

(1)

กากับ ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฎิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
บริ ษทั และนโยบายของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั ฯ

(2)
(3)

ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี

(4)

กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารื อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่ องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม นอกจากนี้ กรรมการ/กรรมการอิสระ มีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าเป็ นวาระการประชุมได้

(5)

ดูแลการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมาย ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการ
จะเสนอเรื่ อง และเพียงพอที่กรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ
ตลอดจนควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุ ปมติที่ประชุม

(6)

เสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษทั

(7)

เป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการประชุม
ตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มกี ารตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส

ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะเป็ นสมาชิก
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริ ษทั
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริ ษทั พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯกาหนด เสนอคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ซึ่งผูถ้ ือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอชื่อกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึ่ง จะคานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงโครงสร้าง และอัตราค่า ตอบแทนมี
ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แนวปฏิบตั ิ
กาหนดแนวทางและรู ปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบจากบริ ษทั จดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ทั้งนี้ จะมีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผูถ้ ือหุ้นจะทราบข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการในปี ที่ผา่ นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
เปิ ดเผยรู ปแบบและจานวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นรายบุคคล ในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี
3.5 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
แนวปฏิบตั ิ
มอบหมายเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
เปิ ดเผยการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ ในรายงานประจาปี
จัดให้มีระบบ Video Conference เพื่ออานวยความสะดวกให้กรรมการสามารถเข้าร่ วมประชุมได้
3.6 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะ
ถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย
แนวปฏิบตั ิ
มีการประเมินตนเองผลการปฏิบตั ิงานทั้งแบบคณะและรายบุคคลของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมิน และประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา จะนามาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่
รวมถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
เปิ ดเผยผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
3.7 คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบตั ิ
เมื่อมีกรรมการใหม่ เลขานุการบริ ษทั จัดเตรี ยมข้อมูลลักษณะธุรกิจ แนวทางการดาเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ หน้าที่
กรรมการ รวมทั้งจัดให้รับการอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิหน้าที่โดย IOD เช่น หลักสูตร DAP และ DCP สาหรับคณะกรรมการ
บริ ษทั หลักสูตร ACP สาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั ได้มีการเสริ มสร้างทักษะและความรู้ สาหรับการปฎิบตั ิหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
โดยกระทาการทั้งภายในบริ ษทั และใช้บริ การของสถาบันภายนอก เพื่อให้มีการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง เพื่อให้ดาเนินงานเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย โดยมีเลขานุการบริ ษทั ที่มีความรู้และประสบการณ์
ที่จาเป็ นและเหมาะสม สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
แนวปฏิบตั ิ
กาหนดให้จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกเดือน โดยจัดทาตารางการประชุมประจาปี ไว้เป็ นการล่วงหน้า ในกรณีที่มีวาระพิเศษจะจัดให้มีการ
ประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะพิจารณาร่ วมกันในการเลือกเรื่ องที่สาคัญเข้ารวมไว้แล้วในวาระการประชุม
นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุม
เลขานุการบริ ษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนการประชุม
ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุม สนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างโปร่ งใส และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการนาเสนอ
รายละเอียดต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาโดยตรง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ ข้อคิดเห็นอย่างละเอียดถี่ถว้ น และจัดให้มีรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครอบคลุม
ทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็นสาคัญๆ ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
บริ ษทั ฯถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหา
ต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุม
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายใน
ขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 – 89/17 และมาตรา 89/23 รวมถึง ให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จะเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ใน
รายงานประจาปี และบน website ของบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้การสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
แนวปฏิบตั ิ
ให้ความเห็นชอบบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
ติดตาม ดูแลให้มแี ผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ผูบ้ ริ หารระดับสูง
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่รายงานเพื่อทราบเป็ นประจาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน รวมถึงมีการเตรี ยมพร้อม ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
4.2 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิ
ดูแลให้มกี ารกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงาน
อนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี
4.3 คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดาเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบตั ิ
มีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ้น
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
4.4 คณะกรรมการบริ ษทั ติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่รายงานเป็ นประจาทุกปี ถึงโครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริ หารและสิ่ งที่ได้ทาไปในระหว่างปี
ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
หลักปฏิบัติ 5

ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบตั ิ
ให้ความสาคัญ และดูแลให้ฝ่ายจัดการนาการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการ
ดาเนินงานและการติดตามผลการดาเนินงาน
ส่งเสริ ม สนับสนุนการให้ความร่ วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์กบั ลูกค้า
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
5.2 คณะกรรมการบริ ษทั ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และสะท้อนอยูใ่ นแผนดาเนินการ
(operational plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิ
กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิที่คานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย ดังนี้

(1)
(2)
(3)

ส่งเสริ มกระบวนการเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสีย
สนับสนุนให้จดั ทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปี

ยึดมัน่ แนวคิดในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความโปร่ งใส และคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ
ดูแลให้มีการจัดทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ครอบคลุม 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ 3)
การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม 5)ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่ วมพัฒนา
ชุมชนหรื อสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้
เสีย
5.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
แนวปฏิบตั ิ
สนับสนุน ส่งเสริ มให้มีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการทางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จาเป็ น
ดูแลให้มนั่ ใจว่า มีการทบทวน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยู่
เสมอ
5.4 คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ
รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริ ษทั
แนวปฏิบตั ิ
มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรรและบริ หารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ และการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับใน
กรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กาหนดไว้
ดูแลให้มกี ารบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบตั ิ
มีความเข้าใจความเสี่ยงที่สาคัญของบริ ษทั
มีการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
มีคู่มือการบริ หารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น ตลอดจนการจัดลาดับความเสี่ยง และมีวิธีจดั การความเสี่ยงที่
เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริ หารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ผตู ้ รวจสอบภายในดาเนินการ และรายงาน
ผล
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
ดูแลให้บริ ษทั ประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
6.2 คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบตั ิ
จัดทาข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ กาหนด 1) องค์ประกอบและคุณสมบัติ 2) วาระการดารงตาแหน่ง 3) หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ 4) อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการตรวจสอบผูท้ ี่เกี่ยวข้องและเรื่ องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอานาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ และมี
อานาจในการว่าจ้างนาผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาปรึ กษาหารื อและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
ให้หลักประกันในความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
6.3 คณะกรรมการบริ ษทั ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริ ษทั กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ้น รวมไป
ถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่
ไม่สมควร
แนวปฏิบตั ิ
กาหนดนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิในการพิจารณาการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ ต้องมีความสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ น
รายการที่กระทากับบุคคลภายนอก มีความโปร่ งใส โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ รวมทั้งต้องปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด และมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้นกั ลงทุนทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน
ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้การทารายการดังกล่าว
เป็ นไปตามขั้นตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็ น
สาคัญ โดยที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียงดเว้นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมพิจารณาในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการ
6.4 คณะกรรมการบริ ษทั จะกากับดูแลให้มกี ารจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ที่ชดั เจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคน
นอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
แนวปฏิบตั ิ
จัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน่
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการตรวจ ประเมินในการตรวจสอบภายใน
6.5 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบตั ิ
จัดให้มีช่องทางสื่ อสารให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ในการสอบถาม แจ้งข้อมูล ข้อร้องเรี ยน หรื อข้อสงสัยในรายงานการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1)
(2)
(3)

เปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั บนเว็บไซท์ของบริ ษทั http://www.ut.co.th
ติดต่อสอบถามผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085 – 87 เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
แจ้งข้อร้องเรี ยนต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3231085-87 เพื่อรายงานให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายดาเนินการสอบสวน / แก้ไขปั ญหา ทั้งนี้

(4)

พนักงาน คู่คา้ หรื อสาธารณชนทัว่ ไปสามารถแจ้งเบาะแสการปฏิบตั ิในทางที่ผิด ตลอดจนการขอคาแนะนาหรื อหารื อก่อนการร้องเรี ยนได้โดย
ใช้สายด่วนหมายเลขโทร. 02-3231085 – 86 ต่อ 1234
ดูแลให้บริ ษทั ฯ มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

7.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ดูแลรับผิดชอบ การจัดทารายงานทางการเงิน
การให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาถึง

(1)
(2)

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

(3)
(4)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
ผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้นและผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถสื บค้นข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1การจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(Management discussion and analysis – MD&A) ซึ่งเผยแพร่ ผา่ นช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ http://www.ut.co.th/
ทั้งนี้ขอ้ มูลที่เผยแพร่ มีท้ งั ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
7.2 คณะกรรมการบริ ษทั ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
แนวปฏิบตั ิ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่ วมกันหาทางแก้ไข
โดยเร็ว หากเริ่ มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
ในการอนุมตั ิการทารายการใด ๆ ต้องไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชาระหนี้
7.3 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มนั่ ใจได้ว่า บริ ษทั มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การ
คานึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบตั ิ
ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
ดูแลให้กาหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดย
ให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
7.4 คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มให้จดั ทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิ
คานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรื อในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี หรื ออาจจัดทาเป็ น
เล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริ ษทั
ดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สาคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิที่จะนาไปสู่ การสร้างคุณค่าแก่บริ ษทั อย่างยัง่ ยืน
7.5 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่ในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นัก
ลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
แนวปฏิบตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบร่ วมกับผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารและให้ขอ้ มูล แก่ผถู ้ ือหุ้น

13 -22

บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
(แบบ 56–1 One Report)

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
7.6 คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
แนวปฏิบตั ิ
จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน website ของบริ ษทั โดยควรกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
เช่น

(1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริ ษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบนั และของปี ก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิออกเสียง
(7) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
(8) ข้อบังคับบริ ษทั หนังสือบริ คณห์สนธิ
(9) นโยบายที่สาคัญ
(10) ช่องทางการติดต่อหรื อร้องเรี ยน
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญ และตระหนักในความรับผิดชอบถึงการปกป้องคุม้ ครองสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ้นและส่งเสริ มให้ผูถ้ ือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน
แนวปฏิบตั ิ
ดูแลไม่ให้กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุ้น
อานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริ มผูถ้ ือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นและออกเสียง

(1)
(2)

กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม

เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้ นประจาปี รวมถึงการแสดงความ
คิดเห็นและตั้งคาถามต่อคณะกรรมการในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยเผยแพร่ ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.ut.co.th ล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้ นสุดรอบปี บัญชี
ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุ้น
ดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ บน website ของบริ ษทั อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ งคาถามล่วงหน้า และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน website
ของบริ ษทั ด้วย
จัดทาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็ นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8.2 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของตน
แนวปฏิบตั ิ
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยอานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย โปร่ งใส ตลอดจนดูแลการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นและการจัดทารายงานการประชุม ผูถ้ ือหุ้น ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติโดยมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยบริ ษทั ฯ
จัดส่งหนังสื อมอบฉันทะที่มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นตามที่เห็นสมควร
ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริ ษทั
จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตั้งคาถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
ไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งผูถ้ ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้า
กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่ วมการประชุม เพื่อผูถ้ ือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุ้นที่
มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผูถ้ ือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
สนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียง และส่งเสริ มให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผย
ผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อตั้งคาถามต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
8.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
แนวปฏิบตั ิ
เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไปจากวันประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบน website ของบริ ษทั
ดูแลให้การจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น ประกอบด้วยบันทึกในเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1)
(2)

รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมการประชุม ไม่เข้าร่ วมการประชุม

(3)

ประเด็นที่ผถู ้ ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความเห็น และคาตอบ

การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ให้ผถู ้ ือหุ้นทราบก่อนเริ่ มการประชุมตามวาระ มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่
เห็นชอบงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ และให้มีการใช้ใบลงคะแนน

ส่ วนที3่ .

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจที่แสดงออกถีงความยึดมัน่ ในคุณค่า
ของความซื่อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและ บริ ษทั ในกลุ่ม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” จึง
เห็นสมควรให้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจ โดยประมวลที่ขอ้ พึงปฏิบตั ิต่างๆ ที่บริ ษทั ฯได้ประกาศ หรื อกาหนดเป็ นระเบียบข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ ษทั คาดหวังให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด และใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสม
ของพฤติกรรม หรื อการกระทาที่อาจเสี่ ยงต่อการขัดจรรยาบรรณ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทานั้นๆ ซึ่งหากมีขอ้ สงสัยใดๆ ควรปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
1.
2.

ไม่เปิ ดเผย หรื อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเด็ดขาด
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ต่อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
3.
4.
5.

รักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้มีการใช้งานอย่างคุม้ ค่า
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั ฯ ชารุ ด หรื อสูญหายโดยมิชอบ

การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.

ปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์โดยเคร่ งครัด
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่ บริ ษทั ฯ จัดให้ เช่นโทรศัพท์มือถือ และโทรสาร โดยคานึงถึงประโยชน์ของ บริ ษทั ฯ เป็ นหลัก

การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.
2.

คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ มีเหตุผล โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับลูกค้าหรื อคู่คา้

การรับ การให้ ของขวัญ หรื อประโยชน์ อื่นใด
1.
2.

พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง ของกานัล ของขวัญหรื อสินน้ าใจจากบุคคลที่ร่วมทาธุรกิจด้วย
กรณีได้รับของจากการทาธุรกรรมของบริ ษทั ฯ ต้องส่งมอบของดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท
1.
2.
3.

ไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสีย และการถือครองหลักทรัพย์ เป็ นประจาทุกปี หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และให้เลขานุการ
บริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรักษา รวมทั้งจัดส่ งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการ นับแต่
วันที่เลขานุการบริ ษทั ได้รับรายงานฉบับนั้น

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
1.
2.
3.

4.

บริ ษทั ฯ ต้องจัดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม และมี
ระบบการตรวจติดตามและประเมินผล เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีการปฏิบตั ิจริ ง
บริ ษทั ฯ ต้องกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน
ทั้งนี้ ให้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางและประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้ง
ได้แสดงความเห็นและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ด้วย
พนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ ต้องมีทศั นคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้ความร่ วมมือในการรับตรวจ และนาผลไปปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
1.
2.

ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม (Equitable Treatment) และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุ้นภายใต้องค์ประกอบสาคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
3.
4.
5.
6.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยความสุ จริ ตใจ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย และ
เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยรวม
บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ้น
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสามารถ และความระมัดระวังเยี่ยงผูท้ ี่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชานาญ
รายงานสถานะ และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
ไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามีการเรี ยก รับ หรื อ การจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะร่ วมกันกับคู่คา้ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นอย่างรวดเร็ ว
ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตน หรื ออาศัยอานาจหน้าที่ของผูอ้ ื่น เพื่อประโยชน์ของตน หรื อช่วยเหลือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
ไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของคู่คา้ ซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ หรื ออาจก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั รวมทั้งไม่ทางานส่ วนตัว หรื อรับทางานให้ผอู ้ ื่นใน
งานที่เหมือนกับงานของบริ ษทั แม้ว่างานนั้น จะทานอกเวลาทางานของบริ ษทั ก็ตาม
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ทากับคู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อตกลงในกรณี ใดได้
บริ ษทั ฯ จะรี บแจ้งให้คู่คา้ และเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยึดมัน่ และถือปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้วยความซื่อตรง โปร่ งใส และพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
ผลิต ส่งมอบ และให้บริ การด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริ การ ไม่นาเสนอข้อมูลที่เป็ นเท็จ หรื อทาให้เกิดความเข้าใจผิด อันเป็ น
เหตุให้ลูกค้าสับสน หรื อรับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
จัดให้มีหน่วยงาน ระบบ หรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรื อการบริ การอื่นๆ
โดยบริ ษทั ฯ จะนาเรื่ องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุ ง และดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ วภายในเวลาที่สมควร
รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเผยแพร่ หรื อใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีและแสวงหาแนวทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
1.
2.
3.

ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้าที่ดี
ไม่ละเมิด หรื อล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่คา้ ด้วยวิธีฉ้อฉล
ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริ ง

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
ให้ความเอาใจใส่และช่วยดาเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัยตลอดเวลา
ดูแลเอาใจใส่ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง และสม่าเสมอ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แต่ละคน
การแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทา หรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนั้นๆ
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางาน และการแก้ไขปัญหาของบริ ษทั ฯ
รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
8.

พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบด้วยตนเอง และปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
1.
2.
3.
4.

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีแนวปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
ไม่สนับสนุนให้ผูม้ ีส่วนได้เสียกับ บริ ษทั ฯ ทาลายธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
เปิ ดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบตั ิตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities ) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงาน
ประจาปี
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ส่ วนที4่ .

นโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
จากการดาเนินงานของบริ ษทั ฯในปัจจุบนั ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นจากปั จจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรื อปั จจัยภายใน เช่น การกาหนดกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น ประกอบกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของการก้าวไปสู่ ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้บริ ษทั สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคหรื อสิ่ งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้น เสริ มสร้างความเชื่อมัน่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุ้น หน่วยงานกากับดูแล พนักงาน และ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ รวมทั้งเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการดารงอยู่อย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั จึงกาหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร ดังต่อไปนี้
• กาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ ยงที่มีในการปฏิบตั ิงานในหน่วย
งานของตนและบริ ษทั ฯ โดยให้ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
• ให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบตั ิสากลเพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่อาจส่งผล
กระทบกับการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน
• กาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่ วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดาเนินงานของบริ ษทั
• ให้มีการกาหนดมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
• มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริ หารความเสี่ ยงอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริ หารความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้านสิ่ งทอโดยยึดถือปฏิบตั ิตามค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและบริ ษทั ในกลุ่ม “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตลอดจนมีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย จึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินงานสาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ดังนี้
(1)
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม: ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
และหลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
(2)
การต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น: ไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบข้อมูลว่ามี
การเรี ยก รับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น บริ ษทั ฯ จะร่ วมกันกับคู่คา้ ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และแก้ไขปั ญหาให้เสร็ จสิ้ นอย่างรวดเร็ ว
(3)
การเคารพสิทธิมนุษยชน: หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดการลิดรอน หรื อละเมิดสิ ทธิ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
(4)
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม:ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานที่ทางาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง และ
สม่าเสมอ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
(5)
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค: ผลิต ส่งมอบ และให้บริ การด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความต้องการหรื อสูงกว่าความคาดหมาย
รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรื อกระบวนการปฏิบตั ิงานในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรื อการบริ การอื่นๆ โดยบริ ษทั ฯ
จะนาเรื่ องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุ ง และดาเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร
(6)
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม: ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้ผูม้ ีส่วนได้เสียกับบริ ษทั ฯ ทาลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(7)
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม: สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
(8)
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสี ย: ปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตและการทางานต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลด
ความสูญเปล่าโดยไม่จาเป็ น
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายดาเนินธุรกิจตามค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยนและบริ ษทั ในกลุ่ม
“คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” และมีการบริ หารจัดการที่ดี ให้มีการปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริ ต โดยให้มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และ
คานวณภาษี รวมทั้งชาระภาษีให้ถูกต้อง ไม่ให้จ่ายสิ นบนให้ผเู ้ กี่ยวข้อง รวมถึงมีเจตนารมณ์ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนใน
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
• ส่งเสริ ม ปลูกฝังค่านิยม และถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ โดยการ
สื่อสารและฝึ กอบรม และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
• จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามดูแลให้มีการตรวจสอบเป็ นการประจา และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ได้กาหนดให้การตรวจสอบในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบภายใน
• นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) มาพิจารณา
ปรับปรุ ง และทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนและครอบคลุมมาก
ขึ้น
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่จะส่ งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น จึง
ได้กาหนดนโยบายดังนี้
1) ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่ วมมือกันปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ของบริ ษทั ฯ และของผูอ้ ื่น
2) บริ ษทั ฯ จะเสริ มสร้างให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ และมีจิตสานึกในการปฏิบตั ิ งานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี
3) บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุอนั เกิดขึ้นจากการทางาน ที่มีต่อพนักงานหรื อบุคคลอื่น
4) บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนและส่งเสริ มให้มกี ารปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพอนามัย ที่ดีของ
พนักงานทุกคน
5) พนักงานระดับผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กาหนดขึ้นโดยเคร่ งครัด
6) บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิกบั ทุกๆ ฝ่ ายอย่างสูงสุด
7) บริ ษทั ฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้เกิด
การปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและเกิดประสิทธิภาพสู งสุด ตามข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของทางราชการ
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
นโยบายคุณภาพ
“ มุ่งเน้ นผลิตสิ่ งทอที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานให้ ถกู ต้ อง ตระหนักถึงการแก้ ไข / ปรับปรุง อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความต้ องการและเพิ่ม
ความพึงพอใจของลูกค้ า “
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน) จะดาเนินการดังนี้
จัดทา ธารงรักษา ทบทวนและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลระบบบริ หารคุณภาพ
ดาเนินงานตามข้อตกลงทางการค้า ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มีผลการดาเนินงานดีข้ นึ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความเข้าใจในงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน ตลอดจนการทางานที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อ
ผลิตภัณฑ์
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม นโยบายของบริ ษทั ฯ แก่พนักงานและผูส้ นใจทัว่ ไป

นโยบายการจัดการพลังงาน
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมุ่งเน้นให้มีแนวทางปฏิบตั ิการอนุรัก ษ์พลังงานแก่
พนักงานภายในองค์กร เพื่อทาให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานและปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปสู่เป้ าหมายการลด
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมโดยกาหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี
3. บริ ษทั จะกาหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
4. บริ ษทั ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และ พนักงานของบริ ษทั ฯทุกระดับที่จะให้ความร่ วมมือในการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กาหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทางานด้านการจัดการ พลังงาน
5. บริ ษทั จะให้การสนับสนุนที่จาเป็ น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาใน การทางาน การฝึ กอบรม และการมีส่วนร่ วมในการ
นาเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
6. ผูบ้ ริ หารและคณะทางานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานด้านพลังงานทุกปี
นโยบายการใช้ งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อให้การดาเนินงานของส่ วนพัฒนาระบบข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ ควบคุมดูแล บารุ งรักษา และปรับปรุ งพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ยู
เนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน) เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยจึงเห็นสมควรกาหนดแนวทางการใช้งาน ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพัฒนาระบบข้อมูล
1. หน้าที่ทวั่ ไป
• เป็ นผูด้ ูแลระบบ ตามที่ระบุใน ระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย
• กาหนดการควบคุมความปลอดภัย (Security Parameters) เพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรื อสารสนเทศ ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่องานในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั แต่ในระบบ AS/400 ให้มีการ
– สอบทานบัญชีผใู ้ ช้งาน และสิทธิที่ได้รับ ทุก 6 เดือน
– สอบทาน Log ของการเข้าถึงระบบทุกเดือน
• ให้บริ การพื้นฐานแก่ผขู ้ อใช้งานในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์หรื อนโยบายที่บริ ษทั กาหนด
– User ID และ Password พร้อมกาหนดสิทธิการใช้งาน
– บริ การสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
– บริ การเชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่ระบบเครื อข่าย
• การสารองข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บไว้ในระบบ
– AS/400
▪ ดาเนินการทุกวันโดยใช้ Tape แยกเป็ นแต่ละวัน
▪ Tape ที่ใช้หมุนเวียน จะนาไปเก็บไว้ที่ตึกอื่นที่ไม่ใช่ตึกที่ทาการ
– เซิร์ฟเวอร์
▪ ดาเนินการทุกวันพุธ
• บันทึก Password ของ Admin ทุกระบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในตูเ้ ซฟของบริ ษทั
• การควบคุมด้าน Physical Access ของส่วนพัฒนาระบบข้อมูล
2. หน้าที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงานของ AS/400
• การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบต้องได้รับการทดสอบจากผูร้ ้องขอ เพื่อให้เป็ นไปตามที่ร้องขอ และต้องลงนามรับทราบเพื่อเป็ นหลักฐาน
• โปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องได้รับ การอนุมตั ิจากผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ก่อนนาไปไว้ในระบบงานจริ ง
ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน
ก)
ต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ข)
ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่ งทอ จากัด (มหาชน)
ค)
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายตรวจสอบการใช้งานเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตกับผูใ้ ช้ในกรณี ปกติ แต่บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ตอ้ งติดตั้ง
ระบบบันทึกข้อมูลจราจรและการเฝ้าระวังเพื่อคงไว้ซ่ ึ งบริ การที่มนั่ คงและปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ง)
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของส่ วนพัฒนาระบบข้อมูลด้านการเก็บรักษา/เปลี่ยนรหัสผ่าน
จ)
ดูแล บารุ งรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลหรื อสารสนเทศใดๆ ที่เป็ นของผูใ้ ช้หรื ออยูใ่ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่ติด
ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ ที่จะรบกวนการทางานของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ยูเนี่ ยนอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั และสอดคล้องกับข้อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่ วมประชุม 3/4 ครั้ง
(ดร.อรนุช สูงสว่าง เข้าร่ วมประชุม 1/4 ครั้ง ได้ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นายปรี ชา วัฒนศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 4/4 ครั้ง
3. นายพิทยา มหานนท์
กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมประชุม 3/4 ครั้ง
(ดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริ มศรี เข้าร่ วมประชุม 1/4 ครั้ง ได้ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุ ไว้ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ได้จดั
ให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบภายใน และ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั
วาระการประชุม กับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการจานวน 1 ครั้ ง เพื่อปรึ ก ษาหารื อกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบ ข้อมูล ที่ มี
สาระสาคัญในการจัดทางบการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมและให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั สรุ ปสาระสาคัญดังนี้

1. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบส่ งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการและการกากับดูแลที่ดี ตามนโยบายของบริ ษทั รวมทั้งได้มอบหมายให้ผูต้ รวจ
สอบภายในสอบทานการปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแ ลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั กฎหมาย กฎระเบี ยบที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
ธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่ องจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และรับทราบถึงปั จจัยความเสี่ ยงที่กระทบต่อผลประกอบการซึ่ ง
ฝ่ ายจัดการได้รายงานในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท และมีการหารื อเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิ บัติแ ละมอบหมายผูร้ ั บผิดชอบดาเนิ น การ
ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ที่ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผตู ้ รวจสอบภายในดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงระดับปฏิบตั ิการ เพื่อนาผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการวางแผนตรวจติดตามภายในต่อไป

3. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของฝ่ ายจัดการโดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งพบว่ามีความเหมาะสม
และเพียงพอ เป็ นไปตามระเบี ยบต่างๆ กฎหมาย บริ ษัท ดู แ ลรั ก ษาทรั พย์สิ น และใช้ท รั พ ยากรอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้งนี้ ไม่ พบข้อบกพร่ อ งที่ มี
สาระสาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณ สอบทาน
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี การปฏิบตั ิงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน ให้ขอ้ เสนอแนะประเด็นการตรวจสอบเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของสานักตรวจสอบ

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาให้
ความเห็นก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ พร้อมทั้งเปิ ดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กาหนด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สาคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2564 ของบริ ษทั ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้สอบ
ทานและตรวจสอบแล้ว เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับฟั งคาชี้แจงจากผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายจัดการ และ ผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่างบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2564 แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกัน อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยแยกการดาเนินงานต่อเนื่องและการดาเนินงานที่ยกเลิก อันเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้น นักลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงิน

6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสานักตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและรายบุคคลแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพและบรรลุผล

7. การพิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
เนื่ องจากผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีในปี ที่ผ่านมาเป็ นที่น่าพอใจ ผูส้ อบบัญชีมีความเป็ นอิสระ มีทกั ษะความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี แต่งตั้ง นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรื อ นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4501 หรื อ นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนา
กร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่ง บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัดให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2564
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมบริ ษทั อย่างครบถ้วนและมีความเป็ น
อิสระ โดยมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯมีนโยบายการกากับดูแลกิจการ การบริ ห ารความเสี่ ยง ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และการ
บริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯอย่างถูกต้อง ทา
ให้การดาเนิ นธุ รกิจและการบริ หารจัดการภายใน เป็ นไปอย่างโปร่ งใส เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ้นโดยรวม ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล งบการเงินรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควร
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด (มหาชน)
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