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กล่าวน า 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทั (“คณะกรรมการ”) ตระหนกัถึง

ความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ีงแสดงให้เห็นถึงระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ ท าใหมี้ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึง
เป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ    

คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ีไดป้รับแกไ้ขจากฉบบัเดิมในส่วนท่ี 2 การก ากบั
ดูแลกิจการ เพื่อใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG 
Code) `โดยน ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทธุรกิจของบริษทั ซ่ึงผา่นการพิจารณาและทบทวนของคณะกรรมการ
บริษทัแลว้  

คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัใหก้รรมการ ฝ่ายจดัการ  และพนกังานของบริษทัฯ ไดรั้บทราบ ศึกษา  ท าความ
เขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง   ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยควรมีการปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น  

คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ีจะไดรั้บการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ
บริษทั ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  เพื่อให ้เป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

       
คณะกรรมการบริษัท 

          บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที่1.  บริบทองค์กร 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจการทอผา้โดยผา่นกระบวนการ

ป่ันดา้ย และกระบวนการทอผา้  ผลิตภณัฑห์ลกัคือ ผา้ทอซ่ึงผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีทั้งผา้ฝ้าย  ผา้ฝ้ายผสม
โพลีเอสเตอร์ หรือใยสังเคราะห์อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตผา้ workwear 
ทัว่ไป และผา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน 

ค านิยาม 
การก ากบัดูแลกิจการ  ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ  ฝ่าย

จดัการ และผูถื้อหุ้น  เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั  น าไปสู่ความเจริญเติบโต และ
เพิ่มมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว  โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

จรรยาบรรณ  ขอ้ควรปฏิบติั  และขอ้พึงระวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม และต่อเน่ือง จนเป็น
วฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

บริษทัฯ   บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ( 
Stakeholders)  

 หมายรวมถึง ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้และเจา้หน้ีทางการคา้ คู่แข่งทางการคา้ และ
สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผลกระทบหรืออาจไดรั้บผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจของ บริษทัฯ 

วสิัยทศัน์ (Vision)  ความมุ่งหมายท่ีบริษทัฯตอ้งการจะไดรั้บในอนาคต 
พนัธกิจ ( Mission )  ภารกิจหลกัท่ีแสดงความมุ่งมัน่วา่บริษทัฯ พยายามจะท าอะไร และจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ขอบข่ายการด าเนินงาน 
ค่านิยม (Values)  หลกัการและพฤติกรรมท่ีสะทอ้นและเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีบริษทัคาดหวงัใหพ้นกังาน

ทุกคนปฏิบติั  และช้ีน าการตดัสินใจของพนกังานทุกคน  และช่วยใหบ้ริษทับรรลุพนัธกิจ
และวสิัยทศัน์ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม   

คอร์รัปชัน่ (Corruption)  หมายรวมถึง การเสนอให ้ สัญญาวา่จะให ้มอบให ้ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด
ซ่ึงไม่เหมาะสม กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ไม่วา่จะโดยทางตรง
หรือทางออ้ม  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือการปฏิบติัทางการคา้ ใหก้ระท าได ้
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วสัิยทัศน์ (Vision) 
เป็นบริษทัส่ิงทอ ท่ีไดรั้บความไวว้างใจ ในดา้นคุณภาพและการส่งมอบ   มีการบริหารจดัการท่ีดี สามารถ

ด าเนินธุรกิจใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีน่าพอใจ มีความมัน่คงและย ัง่ยนื  

 พนัธกจิ (Mission) 
o ด าเนินธุรกิจดา้นส่ิงทอใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีน่าพอใจ  และเพิ่มรายไดใ้หธุ้รกิจ จากทรัพยากรท่ีมีอยู ่
o สร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 
o เอาใจใส่ จริงใจรับผิดชอบ และตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้ใหดี้ท่ีสุด ช่วยรักษาความลบัทางธุรกิจ  
o สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
o ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั  เป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม   รวมทั้งสนบัสนุนการฝึกอบรม

และพฒันาขีดความสามารถการท างานใหพ้นกังานอยา่งต่อเน่ือง  
o มีปณิธานอยา่งแน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน   และปกป้องส่ิงแวดลอ้มอนัอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ ภายใตม้าตรฐานสากล ระเบียบขอ้บงัคบัของ
ทางราชการ และเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

ค่านิยม (Values) : 
คุณธรรม  รักและเคารพ ตนเอง ครอบครัว องคก์ร และสังคม 

 ท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 

คุณภาพ  เอาใจใส่ในรายละเอียดท่ีลูกคา้คาดหวงั 
 ร่วมคิด ร่วมท า ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

คุณประโยชน์  ค านึงถึงความคุม้เสมอ 
 การเปล่ียนแปลงคือโอกาส 
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
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ส่วนที่2. การก ากบัดูแลกจิการ 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและส่งเสริม
ให ้บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ มีจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสร้างผลประโยชน์ท่ีดีใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อส่งเสริมใหน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 
ซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั จึงไดท้บทวนและก าหนดเป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติั 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่
กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 
หลกัปฏิบติั 3  สริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 
หลกัปฏิบติั 6  ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบติั 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล  
หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี  ใหมี้การส่ือสาร เพื่อให้มีการปฏิบติัจริงตามนโยบาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และทบทวนแนว
ปฏิบติัเม่ือสภาพการณ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  
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แนวปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
เพื่อใหบ้รรลุผลตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จึงก าหนดแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริบทการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั ดงัน้ี 

หลกัปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่
กจิการอย่างยัง่ยืน 

1.1 คณะกรรมการเขา้ใจถึงบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหาร
จดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง  

(1) มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
(2) มีการก าหนดกลยทุธ์  นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
(3) มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

1.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแล ใหน้ าไปสู่ผลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
(1) สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

แนวปฏิบติั 
 ค านึงถึงจริยธรรม  ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 1.2.1
 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกิจการ 1.2.2
 จดัใหมี้ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  1.2.3
 ก ากบัดูแลใหมี้การส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอ้ือใหมี้การ1.2.4

ปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตามผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจ า 

1.3 คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบระมดัระวงั  และ
ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

แนวปฏิบติั 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร  ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และ1.3.1

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล 
มาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 มาตรา 89/10  
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 ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย 1.3.2
ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวร้วมทั้งมีกระบวนการอนุมติัการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั (เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการอยา่งมีนยัส าคญั การท ารายการกบั
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้) เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

1.4  คณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้
กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 1.4.1

(1) ก าหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ 
(2) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  เช่น วิสัยทศัน์และพนัธ

กิจ  กลยทุธ์  เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานและงบประมาณประจ าปีตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการ
เสนอ  รวมทั้งก ากบั ควบคุม ดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(3) จดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร   และใหมี้การทบทวนนโยบายและการปฏิบติั
ตามนโยบายเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(4) ส่งเสริมใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน
เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  และติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

(5) ก ากบั ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ในเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์  โดยมีการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบ  มีแนวทางการพิจารณาการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  ทั้งน้ี  กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

(6) จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน  และจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
เป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน   และใหมี้การทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง กบัใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

(7) ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร  ก ากบั ดูแล ใหฝ่้ายจดัการมีการจดัการ
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม  และรายงานใหท้ราบเป็นประจ า และใหมี้การทบทวนระบบหรือประเมิน
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ประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือพบวา่ระดบัความเส่ียงมีการ
เปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี  ใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

(8) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีบญัชี และมีรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยถูกตอ้งครบถว้น 
(9) ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน  
หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

 ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  1.4.2

หลกัปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

2.1 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั  เป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 
สอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

แนวปฏิบติั 
 ดูแลการก าหนดค่านิยม วสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวน2.1.1

ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการส่ือสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับทราบและเขา้ใจทัว่ทั้งองคก์ร 
 ดูแลใหมี้การพิจารณาถึง  2.1.2

(1)  สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทั้งการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่ง
เหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(3) ความพร้อม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั 

2.2 คณะกรรมการบริษทัมีการก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ใน
ระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจ าปีของบริษทัสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั  

แนวปฏิบติั 
 ก ากบัดูแลใหก้ารจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั โดยค านึงถึง2.2.1

ปัจจยัแวดลอ้มของบริษทั ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละควรสนบัสนุนใหมี้การ
จดัท า หรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  

 มีกลไกท่ีท าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งแทจ้ริง 2.2.2
(1) ระบุวธีิการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม/ส่ือสารระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัไวช้ดัเจน เพื่อให้

บริษทัสามารถเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลประเด็นหรือความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งใกลเ้คียงมากท่ีสุด 
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(2) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปวเิคราะห์และจดัระดบัประเด็นดงักล่าวตาม
ความส าคญัและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อทั้งบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี เพื่อเลือกเร่ืองส าคญัท่ีจะเป็น
การสร้างคุณค่าร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียมาด าเนินการให้เกิดผล 

 ส่งเสริมใหมี้การส่ือสารวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานใหท้ัว่ทั้งบริษทั 2.2.3
 ก ากบัดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสม และติดตามการด าเนินการตาม2.2.4

กลยทุธ์และแผนงานประจ าปี  

หลกัปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล   

3.1 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด
องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัท่ีก าหนดไว ้ 

แนวปฏิบติั 
 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ตามขอ้บงัคบับริษทัโดยมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1ใน 3 ของ3.1.1

จ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  
 กรรมการมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และความช านาญเฉพาะ3.1.2

ดา้น ท่ีจ  าเป็น และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั 

 กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์3.1.3
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นบุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์น้ี กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการ3.1.4
ตรวจสอบเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละ 3  ปี  กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้

 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการสรร3.1.5
หาและก าหนดค่าตอบแทน และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 เปิดเผยขอ้มูลกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จ  านวนปีท่ีด ารง3.1.6
ต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในรายงานประจ าปี และบน website 
ของบริษทั 
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3.2 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ
เป็นประธานกรรมการ ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ องคป์ระกอบ และการด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจใน
การตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

แนวปฏิบติั 
 ประธานกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ  3.2.1
 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ โดยหนา้ท่ีของประธานกรรมการอยา่งนอ้ยครอบคลุม 3.2.2

ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) ก ากบั ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษทัปฎิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และนโยบายของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

(2) ดูแลใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

(3) ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย มีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยส่ง
หนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 

(4) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการและมีมาตรการท่ีดูแลใหเ้ร่ือง
ส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  นอกจากน้ี กรรมการ/กรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอ
เร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุมได ้

(5) ดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมาย ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดย
จดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ือง และเพียงพอท่ีกรรมการทุกคนจะแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบ ตลอดจนควบคุมประเด็นใน
การอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม 

(6) เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่ง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ตลอดจนสนบัสนุนการปฎิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษทั 

(7) เป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั กฎหมาย และกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดย
จดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และ
ดูแลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 
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3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการ  ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

แนวปฏิบติั 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ  และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ของ3.3.1

จ านวนกรรมการทั้งคณะเป็นสมาชิก 
 ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหากรรมการบริษทั 3.3.2
 ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พ.ร.บ. บริษทั3.3.3

มหาชนจ ากดั พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯก าหนด เสนอคณะกรรมการ
บริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงผูถื้อหุน้จะ3.3.4
ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสินใจ   

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม3.3.5
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  จะค านึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าว
ประกอบดว้ย 

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
ถึงโครงสร้าง และอตัราค่า ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผดิชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน าพาองคก์รให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดแนวทางและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีขนาด3.4.1

ธุรกิจใกลเ้คียงกนั ภาระหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษทัฯ และความ
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  ทั้งน้ี จะมีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปี 

 คณะกรรมการบริษทัน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงผู ้3.4.2
ถือหุน้จะทราบขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผา่นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

 เปิดเผยรูปแบบและจ านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เป็นรายบุคคล 3.4.3
ในรายงานแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี  
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3.5 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่ง
เพียงพอ 

แนวปฏิบติั 
 มอบหมายเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ3.5.1

จะตอ้งทราบ  ดูแลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของ
คณะกรรมการ  รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

 เปิดเผยการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการ ในรายงานประจ าปี 3.5.2
 จดัใหมี้ระบบ Video Conference เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้รรมการสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้3.5.3

3.6 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกน าไปใชส้ าหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ย  

แนวปฏิบติั 
 มีการประเมินตนเองผลการปฏิบติังานทั้งแบบคณะและรายบุคคลของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย3.6.1

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงผลการประเมิน และประสบการณ์จากการปฏิบติังานท่ีผา่นมา จะน ามาพิจารณาร่วมกนั 
เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
คณะกรรมการ 

 เปิดเผยผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 3.6.2

3.7 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหก้รรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้าง
ทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  

แนวปฏิบติั 
 เม่ือมีกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัจดัเตรียมขอ้มูลลกัษณะธุรกิจ แนวทางการด าเนินธุรกิจ และขอ้มูลอ่ืนท่ี3.7.1

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ  รวมทั้งจดัใหรั้บการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฎิบติั
หนา้ท่ีโดย IOD เช่น หลกัสูตร DAP และ DCP ส าหรับคณะกรรมการบริษทั หลกัสูตร ACP ส าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ไดมี้การเสริมสร้างทกัษะและความรู้ 3.7.2
ส าหรับการปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ โดยกระท าการทั้งภายในบริษทัและใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 
เพื่อใหมี้การปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 3.7.3
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3.8 คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง เพื่อใหด้ าเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยมี
เลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดใหจ้ดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกเดือน โดยจดัท าตารางการประชุมประจ าปีไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 3.8.1

ในกรณีท่ีมีวาระพิเศษจะจดัใหมี้การประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม   
 ในการประชุมแต่ละคร้ัง  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาร่วมกนัในการเลือกเร่ืองท่ีส าคญั3.8.2

เขา้รวมไวแ้ลว้ในวาระการประชุม  นอกจากน้ี  กรรมการแต่ละคนมีเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการ
ประชุม 

 เลขานุการบริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการ ล่วงหนา้3.8.3
อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนการประชุม 

 ระหวา่งการประชุม   ประธานในท่ีประชุม สนบัสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อยา่งโปร่งใส และจดัสรร3.8.4
เวลาอยา่งเพียงพอในการน าเสนอรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชิญฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุม เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง     เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาและให ้ขอ้คิดเห็นอยา่งละเอียดถ่ีถว้น และจดัใหมี้รายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรครอบคลุมทุกประเด็น เน้ือหา และความเห็นส าคญัๆ ซ่ึงจะถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระเบียบเพื่อการ
ตรวจสอบ 

 บริษทัฯถือเป็นนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นโดยไม่มีฝ่ายจดัการ3.8.5
เขา้ร่วมดว้ย  เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ  และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ
ถึงผลการประชุม 

 คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทั หรือ3.8.6
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้
มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์เหมาะสมปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี3.8.7
ก าหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 – 89/17 และ
มาตรา 89/23  รวมถึง ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ  ดูแล
การจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ  รวมทั้ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะเปิดเผยคุณสมบติัและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี และบน website ของบริษทั 

 เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 3.8.8



14 -35 
 

หลกัปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร   

4.1 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบติั 
 ใหค้วามเห็นชอบบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 4.1.1
 ติดตาม ดูแลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ผูบ้ริหารระดบัสูง  4.1.2
 กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันาและสืบทอดงาน รวมถึงมีการ4.1.3

เตรียมพร้อม ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

4.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม  
แนวปฏิบติั 

 ดูแลใหมี้การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม   สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบ ผล4.2.1
การด าเนินงาน  

 อนุมติัค่าตอบแทนประจ าปี 4.2.2

4.3 คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ 

แนวปฏิบติั 
 มีความเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้   4.3.1
 ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 4.3.2

4.4 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจท่ีเหมาะสม  

แนวปฏิบติั 
 กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงโครงการส าหรับพฒันาผูบ้ริหารและส่ิงท่ีไดท้  าไปใน4.4.1

ระหวา่งปี 
 ดูแลใหมี้การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์ 4.4.2
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หลกัปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ  

5.1 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

แนวปฏิบติั 
 ใหค้วามส าคญั และดูแลใหฝ่้ายจดัการน าการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนกล5.1.1

ยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ส่งเสริม สนบัสนุนการใหค้วามร่วมมือเพื่อพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เกิดประโยชน์กบัลูกคา้ 5.1.2

5.2 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และ
สะทอ้นอยูใ่นแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดนโยบายการปฏิบติัท่ีค  านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ดงัน้ี 5.2.1

(1) ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหวา่งบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
(2) สนบัสนุนใหจ้ดัท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปี  
(3) ยดึมัน่แนวคิดในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยความโปร่งใส  และค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

กลุ่มต่างๆ 
 ดูแลใหมี้การจดัท านโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม ท่ีครอบคลุม 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม    5.2.2

2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 5)ความ
รับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมี
นวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย 

5.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

แนวปฏิบติั 
 สนบัสนุน ส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัการเกิดผล5.3.1

กระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่
จ  าเป็น 

 ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ มีการทบทวน การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค านึงถึงการ5.3.2
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 
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5.4 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้กรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั
ของบริษทั 

แนวปฏิบติั 
 มีนโยบายเก่ียวกบัการจดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 5.4.1

และการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดเ้พียงพอตามท่ีก าหนดไว ้
 ดูแลใหมี้การบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 5.4.2
 มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม  5.4.3

หลกัปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม   

6.1 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท าให้
บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบติั 
 มีความเขา้ใจความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั  6.1.1
 มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร  6.1.2
 มีคู่มือการบริหารความเส่ียง ระบุความเส่ียง การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการจดัล าดบั6.1.3

ความเส่ียง และมีวธีิจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง โดยมอบหมายให้6.1.4

ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการ และรายงานผล 
 ดูแลใหบ้ริษทัประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของในประเทศและในระดบั6.1.5

สากล 

6.2 คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 
แนวปฏิบติั 

 จดัท าขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนด  1) องคป์ระกอบและคุณสมบติั  2) วาระการด ารงต าแหน่ง      6.2.1
3) หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 4) อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งภายในขอบเขตของอ านาจ6.2.2
หนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการวา่จา้งน าผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาปรึกษาหารือและให้
ความเห็นไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 

 ใหห้ลกัประกนัในความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 6.2.3
 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 6.2.4

และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

6.3 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งบริษทักบัฝ่าย
จดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาส
ของบริษทั และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

แนวปฏิบติั 
 ก าหนดนโยบายและแนวทางปฎิบติัในการพิจารณาการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ6.3.1

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ตอ้งมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก  มีความ
โปร่งใส  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รวมทั้งตอ้งปฎิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่ง
เคร่งครัด และมีการเปิดเผยขอ้มูลใหน้กัลงทุนทราบอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

 ดูแลใหมี้การจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลใหมี้แนวทางและวธีิ6.3.2
ปฏิบติัเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูล ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดเวน้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  และบนัทึก6.3.3
ไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

6.4 คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจนและ
ส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

แนวปฏิบติั 
 จดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่  6.4.1
 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั6.4.2

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ใหมี้การตรวจ ประเมินในการตรวจสอบภายใน 6.4.3
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6.5 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
แนวปฏิบติั 

 จดัใหมี้ช่องทางส่ือสารใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการสอบถาม แจง้ขอ้มูล ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สงสัยในรายงาน6.5.1
การเงิน ผา่นช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

(1) เปิดเผยขอ้มูลของบริษทับนเวบ็ไซทข์องบริษทั http://www.ut.co.th  
(2) ติดต่อสอบถามผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน หรือ กรรมการผูจ้ดัการทางโทรศพัทห์มายเลข  02-3231085 

– 87 เก่ียวกบัรายงานทางการเงิน 
(3) แจง้ขอ้ร้องเรียนต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางโทรศพัทห์มายเลข  02-3231085-87  เพื่อ

รายงานใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายด าเนินการ
สอบสวน / แกไ้ขปัญหา  ทั้งน้ี    

(4) พนกังาน คู่คา้หรือสาธารณชนทัว่ไปสามารถแจง้เบาะแสการปฏิบติัในทางท่ีผดิ ตลอดจนการขอค าแนะน า
หรือหารือก่อนการร้องเรียนไดโ้ดยใชส้ายด่วนหมายเลขโทร. 02-3231085 – 86 ต่อ 1234   

 ดูแลใหบ้ริษทัฯ  มีมาตรการในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 6.5.2

หลกัปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล   

7.1 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบติั 
 กรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ดูแลรับผดิชอบ การจดัท ารายงานทางการเงิน 7.1.1
 การใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึง 7.1.2

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
(2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคุม

ภายใน รวมทั้งขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการส่ือสารในช่องทางอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 

 ผูถื้อหุน้และผูส้นใจทัว่ไปสามารถสืบคน้ขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1การจดัท า7.1.3
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management discussion and analysis – MD&A)  ซ่ึงเผยแพร่ผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์ และบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ   http://www.ut.co.th/   ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีเผยแพร่มีทั้งฉบบั
ภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ   
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7.2 คณะกรรมการบริษทัติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
แนวปฏิบติั 

 ดูแลใหฝ่้ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอยา่ง7.2.1
สม ่าเสมอ เพื่อร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเร็ว  หากเร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหน้ี 

 ในการอนุมติัการท ารายการใด ๆ ตอ้งไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ  สภาพคล่องทางการเงิน 7.2.2
หรือความสามารถในการช าระหน้ี 

7.3 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่ บริษทัมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

แนวปฏิบติั 
 ติดตาม ดูแลอยา่งใกลชิ้ดใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ7.3.1

เปิดเผยขอ้มูล 
 ดูแลใหก้ าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงเจา้หน้ี 7.3.2

ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 
 การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล  7.3.3

7.4 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหจ้ดัท ารายงานความย ัง่ยนืตามความเหมาะสม 
แนวปฏิบติั 

 ค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรั้บการยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล ทั้งน้ี อาจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไว้7.4.1
ในรายงานประจ าปี หรืออาจจดัท าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษทั 

 ดูแลใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษทัอยา่งย ัง่ยนื 7.4.2

7.5 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบั
ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

แนวปฏิบติั 
 กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูดู้แลรับผดิชอบร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ี7.5.1

ติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลแก่ผูถื้อหุน้   

7.6 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 
แนวปฏิบติั 

 จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบน website ของบริษทั โดยควรกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 7.6.1
พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เช่น 
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(1) วสิัยทศัน์และค่านิยมของบริษทั 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 
(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนั และของปีก่อนหนา้ 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถใหด้าวน์โหลดได ้
(6) โครงสร้างการถือหุ้น  และสิทธิออกเสียง 
(7) หนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ 
(8) ขอ้บงัคบับริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ 
(9) นโยบายท่ีส าคญั 
(10)  ช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียน  

หลกัปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น   

8.1 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญั และตระหนกัในความรับผดิชอบถึงการปกป้องคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู ้
ถือหุน้และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน 

แนวปฏิบติั 
 ดูแลไม่ใหก้ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 8.1.1
 อ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียง 8.1.2

(1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม  
(2) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามต่อคณะกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
โดยเผยแพร่ ในเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.ut.co.th    ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุด
รอบปีบญัชี 

 ดูแลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 8.1.3
 ดูแลใหมี้การส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน website ของบริษทัอยา่ง8.1.4

นอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม 
 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และ8.1.5

เผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบริษทัดว้ย 
 จดัท าหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  8.1.6
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8.2 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

แนวปฏิบติั 
 จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ โดยอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน และดูแลใหก้าร8.2.1

ด าเนินการในวนัประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส ตลอดจนดูแลการเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ
การจดัท ารายงานการประชุม      ผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงมติโดยมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุม8.2.2
และออกเสียงลงมติแทน โดยบริษทัฯจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือก
ในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นตามท่ีเห็นสมควร 

 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล 8.2.3
เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 

 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์8.2.4
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม
อยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั
ได ้

 ไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้ 8.2.5
 กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเด็นต่างๆ ท่ี8.2.6

เก่ียวขอ้งได ้
 ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบถึงจ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม8.2.7

ประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ วธีิการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 
 ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมจะจดัใหมี้การลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ8.2.8

ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 
 สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  และส่งเสริมใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบ8.2.9

คะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ
ใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือตั้งค  าถามต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และประธานคณะกรรมการชุด8.2.10
ยอ่ยต่าง ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
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8.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
และครบถว้น 

แนวปฏิบติั 
 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นผา่น8.3.1

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบริษทั 
 ดูแลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนั8.3.2

ประชุมผูถื้อหุน้ 
 รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยบนัทึกในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 8.3.3

(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วมการ
ประชุม 

(2) การแจง้วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน ใหผู้ถื้อหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ มติท่ีประชุม และ
ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ และใหมี้การใชใ้บลงคะแนน 

(3) ประเด็นท่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็น และค าตอบ 
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ส่วนที่3. จรรยาบรรณธุรกจิ 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจท่ี

แสดงออกถีงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามค่านิยมหลกั
ของสหยเูน่ียนและ บริษทัในกลุ่ม “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์”  จึงเห็นสมควรใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
ประมวลท่ีขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ ท่ีบริษทัฯไดป้ระกาศ หรือก าหนดเป็นระเบียบขอ้บงัคบั 

คณะกรรมการบริษทัคาดหวงัใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และใชเ้ป็น
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรม หรือการกระท าท่ีอาจเส่ียงต่อการขดัจรรยาบรรณ เพื่อหลีกเล่ียง
การกระท านั้นๆ  ซ่ึงหากมีขอ้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 

การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
1. ไม่เปิดเผย หรือการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนอยา่งเด็ดขาด 
2. ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ ต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
3. รักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ใหมี้การใชง้านอยา่งคุม้ค่า 
4. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
5. ช่วยกนัดูแลมิใหท้รัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัฯ ช ารุด หรือสูญหายโดยมิชอบ 

การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ปฏิบติัตามนโยบายการใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเคร่งครัด 
2. ไม่ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
3. ใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารท่ี  บริษทัฯ  จดัให ้เช่นโทรศพัทมื์อถือ และโทรสาร โดยค านึงถึงประโยชน์ของ บริษทัฯ 

เป็นหลกั 

การมส่ีวนได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

อยา่งรอบคอบ มีเหตุผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย  
2. ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บริษทัฯไม่วา่จะเกิดจากการติดต่อกบัลูกคา้หรือคู่

คา้ 
 



24 -35 
 

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
1. พึงหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง ของก านลั ของขวญัหรือสินน ้าใจจากบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย 
2. กรณีไดรั้บของจากการท าธุรกรรมของบริษทัฯ ตอ้งส่งมอบของดงักล่าวใหก้บับริษทัฯ เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด 

การซ้ือและขายหลกัทรัพย์ของบริษทั 
1. ไม่ใชข้อ้มูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

หลกัทรัพย ์
2. ใหก้รรมการและผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
3. ใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย และการถือครองหลกัทรัพย ์เป็นประจ าทุกปี หรือเม่ือมี

การเปล่ียนแปลง  และใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษา  รวมทั้งจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธาน
กรรมการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วนัท าการ  นบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัไดรั้บรายงาน
ฉบบันั้น  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
1. บริษทัฯ ตอ้งจดัระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  ทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ มีการ

ประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม  และมีระบบการตรวจติดตามและประเมินผล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเหมาะสม มีการปฏิบติัจริง  

2. บริษทัฯ ตอ้งก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบโดยตรงในเร่ืองการตรวจสอบภายใน การประเมินความเส่ียง และ
การประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจาก
องคป์ระกอบหลกัของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งไดแ้สดงความเห็นและเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีดว้ย 

4. พนกังานทุกคนของบริษทัฯ ตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน ใหค้วามร่วมมือในการรับตรวจ และน า
ผลไปปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
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ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
1. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม (Equitable Treatment) และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

กฎหมายก าหนด  
2. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ภายใตอ้งคป์ระกอบส าคญัของการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี 
3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความสุจริตใจ และเป็นธรรมต่อผู ้

ถือหุน้ทั้งรายใหญ่ และรายยอ่ย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยรวม 
4. บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มัน่คง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถ และความระมดัระวงัเยีย่งผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญ 
6. รายงานสถานะ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั สม ่าเสมอ และครบถว้นตาม

ความเป็นจริง 

ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้  
1. ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
2. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบขอ้มูลวา่มี

การเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน บริษทัฯ จะร่วมกนักบัคู่คา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
และแกไ้ขปัญหาใหเ้สร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 

3. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตน หรืออาศยัอ านาจหนา้ท่ีของผูอ่ื้น เพื่อประโยชน์ของตน หรือช่วยเหลือผูอ่ื้นในทาง
มิชอบ 

4. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคู่คา้ ซ่ึงขดัต่อผลประโยชน์ หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษทั รวมทั้งไม่ท างาน
ส่วนตวั หรือรับท างานใหผู้อ่ื้นในงานท่ีเหมือนกบังานของบริษทั แมว้า่งานนั้น จะท านอกเวลาท างานของ
บริษทัก็ตาม 

5. ปฏิบติัตามเง่ือนไข  สัญญา  และขอ้ตกลงท่ีท ากบัคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในกรณีใดได ้บริษทัฯ จะรีบแจง้ใหคู้่คา้และเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณา
หาแนวทางแกไ้ขทนัที  
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ความรับผดิชอบต่อลูกค้า  
1. ยดึมัน่ และถือปฏิบติัในการด าเนินงานดว้ยความซ่ือตรง โปร่งใส และพึงปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายดว้ยความเท่า

เทียมกนั 
2. ผลิต ส่งมอบ และใหบ้ริการดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความตอ้งการหรือสูงกวา่ความ

คาดหมายของลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
3. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ และบริการ ไม่น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ 

หรือท าให้เกิดความเขา้ใจผดิ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้สับสน หรือรับขอ้มูลท่ีผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

4. จดัใหมี้หน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบติังานในการรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัตวัสินคา้ หรือการบริการอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ จะน าเร่ืองราวดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และ
ด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 

5. รักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปเผยแพร่หรือใชเ้พื่อประโยชน์ของบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
6. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและแสวงหาแนวทางท่ีจะเพิ่มประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

การปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า 
1. ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการ

แข่งขนัทางการคา้ท่ีดี 
2. ไม่ละเมิด หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล  
3. ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

ความรับผดิชอบต่อพนักงาน 
1. ปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
2. ใหค้วามเอาใจใส่และช่วยด าเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างานใหมี้ความปลอดภยั และ

ถูกสุขอนามยัตลอดเวลา  
3. ดูแลเอาใจใส่ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังานโดยให้โอกาส

พนกังานอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 
4. ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังาน แต่

ละคน 
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5. การแต่งตั้ง และการโยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั และการลงโทษพนกังานตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค 
สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท า หรือการ
ปฏิบติัของพนกังานนั้นๆ 

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษทัฯ 
7. รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียม และเสมอภาค  
8. พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบดว้ยตนเอง และปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั

ฯ อยา่งเคร่งครัด  

ความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน  
1. ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และมีแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
2. ไม่สนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการปฏิบติัตามแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม ( Corporate Social 

Responsibilities ) ดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นรายงานประจ าปี 
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ส่วนที่4. นโยบายส าคญัที่เกีย่วข้อง 
นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 

จากการด าเนินงานของบริษทัฯในปัจจุบนั ท่ีเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นจากปัจจยั
ภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ หรือปัจจยัภายใน เช่น การ
ก าหนดกลยทุธ์  การด าเนินงาน  การรายงาน  การปฏิบติัตามกฏเกณฑ ์ และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นตน้ ประกอบ
กบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงองคก์ร ซ่ึงถือเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการกา้วไปสู่ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ช่วยใหบ้ริษทัสามารถตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ีไม่คาดหวงัท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
เสริมสร้างความเช่ือมัน่และสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น หน่วยงานก ากบัดูแล  พนกังาน และ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
รวมทั้งเพิ่มระดบัความสามารถในการแข่งขนั  และสนบัสนุนการด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงองคก์ร ดงัต่อไปน้ี 
 ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความรับผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชั้นท่ีตอ้งตระหนกัถึงความ

เส่ียงท่ีมีในการปฏิบติังานในหน่วย  งานของตนและบริษทัฯ โดยใหค้วามส าคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได ้

 ใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบติัสากลเพื่อใหเ้กิดการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดการพฒันาและมีการ
ปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รในทิศทางเดียวกนั  

 ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และการ
ด าเนินงานของบริษทั  

 ใหมี้การก าหนดมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง   รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 

 มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั และ
สนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเส่ียงอยา่งทัว่ถึง ตลอดจนการ
จดัระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ   เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดา้นส่ิงทอโดยยดึถือปฏิบติัตามค่านิยมหลกัของสหยเูน่ียนและบริษทัในกลุ่ม “คุณธรรม  

คุณภาพ  คุณประโยชน์” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย  ตลอดจนมี
เจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  จึงก าหนดนโยบายความ
รับผดิชอบต่อสังคม  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ดงัน้ี 

(1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม: ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  และหลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน: ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตาม
ขอ้ตกลงทางการคา้ หากพบขอ้มูลวา่มีการเรียก รับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน บริษทัฯ จะร่วมกนั
กบัคู่คา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และแกไ้ขปัญหาใหเ้สร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน: หลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดการลิดรอน หรือละเมิดสิทธิ     รับฟัง
ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม และเสมอภาค 

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัใหมี้สวสัดิการ 
ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึงดูแลเอาใจใส่ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ 
และความสามารถของพนกังานโดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ  ตลอดจนใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติังาน 

(5) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค:  ผลิต ส่งมอบ และใหบ้ริการดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามความ
ตอ้งการหรือสูงกวา่ความคาดหมาย  รวมถึงมีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบติังานในการรับฟังขอ้เสนอแนะ 
ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัตวัสินคา้ หรือการบริการอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ จะน าเร่ืองราวดงักล่าวไปพิจารณา
ปรับปรุง และด าเนินการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วภายในเวลาท่ีสมควร 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม: ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่สนบัสนุนใหผู้มี้
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ท าลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม:  สนบัสนุนการจดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน 

(8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานทีม่ีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย: ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการท างานต่างๆอยา่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัการเกิดผลกระทบในทาง
ลบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และลดความสูญเปล่าโดยไม่จ  าเป็น 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจตามค่านิยม

หลกัของสหยเูน่ียนและบริษทัในกลุ่ม  “คุณธรรม  คุณภาพ  คุณประโยชน์” และมีการบริหารจดัการท่ีดี ใหมี้การ
ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ ไม่ทุจริต  โดยใหมี้การบนัทึกบญัชีครบถว้น  ถูกตอ้ง  และค านวณภาษี รวมทั้งช าระภาษีให้
ถูกตอ้ง  ไม่ใหจ่้ายสินบนให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง  รวมถึงมีเจตนารมณ์ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชน
ในต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  จึงก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ตอ้ง
รับทราบ ท าความเขา้ใจ โดยการส่ือสารและฝึกอบรม และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   

 จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   เพื่อป้องกนัมิใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 จดัใหมี้ระบบตรวจสอบภายใน  เพื่อติดตามดูแลใหมี้การตรวจสอบเป็นการประจ า และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ทั้งน้ีไดก้  าหนดใหก้ารตรวจสอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของแผนการตรวจสอบภายใน 

 น าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นทุจริต (CAC) มาพิจารณาปรับปรุง และทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และ
ระเบียบขอ้บงัคบัพนกังาน เพื่อใหมี้แนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนและครอบคลุมมากข้ึน 
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีจะส่งผล

ต่อพนกังานทุกคนและบุคคลอ่ืน จึงไดก้ าหนดนโยบายดงัน้ี  
1) ความปลอดภยัและการรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนทุกระดบัท่ีจะร่วมมือ

กนัปฏิบติั เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นทั้งของตนเอง ของบริษทัฯ และของผูอ่ื้น  
2) บริษทัฯ จะเสริมสร้างใหพ้นกังานทุกระดบั มีความรู้ และมีจิตส านึกในการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 

และมีอาชีวอนามยัท่ีดี 
3) บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุอนัเกิดข้ึนจากการท างาน ท่ีมีต่อพนกังาน

หรือบุคคลอ่ืน 
4) บริษทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและวธีิปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 

รวมถึงการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีของพนกังานทุกคน 
5) พนกังานระดบัผูบ้งัคบับญัชาทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลและรับผดิชอบในดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภยัและอาชี
วอนามยัท่ีก าหนดข้ึนโดยเคร่งครัด  

6) บริษทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน เพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั
กบัทุกๆ ฝ่ายอยา่งสูงสุด  

7) บริษทัฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามขอ้บงัคบั
และมาตรฐานความปลอดภยัในการปฏิบติังานของทางราชการ 
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 นโยบายคุณภาพ  

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายดงักล่าว  บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) จะ
ด าเนินการดงัน้ี  

1. จดัท า ธ ารงรักษา ทบทวนและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ 
2. ด าเนินงานตามขอ้ตกลงทางการคา้ ภายใตร้ะเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวทางปฏิบติัท่ีดี  
3. ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ผลการด าเนินงานดีข้ึน  
4. พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในงาน เพื่อลดความผดิพลาดในการท างาน ตลอดจนการ

ท างานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลดีต่อผลิตภณัฑ์ 
5. ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรม นโยบายของบริษทัฯ แก่พนกังานและผูส้นใจทัว่ไป  

“ มุ่งเน้นผลติส่ิงทอทีม่ีคุณภาพ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตระหนักถึงการแก้ไข / ปรับปรุง อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพิม่ความพงึพอใจของลูกค้า “ 
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นโยบายการจัดการพลงังาน 
บริษทัฯ  ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใชท้รัพยากรพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพจึงมุ่งเนน้ใหมี้แนวทาง

ปฏิบติัการอนุรักษพ์ลงังานแก่พนกังานภายในองคก์ร เพื่อท าใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการอนุรักษ์
พลงังานและปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั ซ่ึงมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดค่าใชจ่้ายของบริษทั และการประหยดัพลงังานตาม
นโยบายของรัฐบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสมโดยก าหนดใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วน
หน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจ 
เทคโนโลยท่ีีใช ้และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี 

3. บริษทัจะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปีและส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. บริษทัถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร และ พนกังานของบริษทัฯทุกระดบั
ท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างานดา้น
การจดัการ พลงังาน 

5. บริษทัจะใหก้ารสนบัสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ เวลาใน การท างาน การ
ฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันาดา้นพลงังาน 

6. ผูบ้ริหารและคณะท างานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด าเนินงานดา้นพลงังานทุกปี  



34 -35 
 

นโยบายการใช้งานเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของส่วนพฒันาระบบขอ้มูล ซ่ึงมีหนา้ท่ี ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และปรับปรุงพฒันา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยจึง
เห็นสมควรก าหนดแนวทางการใชง้าน ดงัน้ี 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของส่วนพฒันาระบบขอ้มูล  

1. หนา้ท่ีทัว่ไป 
 เป็นผูดู้แลระบบ ตามท่ีระบุใน ระเบียบการใชง้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 ก าหนดการควบคุมความปลอดภยั (Security Parameters) เพื่อป้องกนัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือ

สารสนเทศ ท่ีส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่องานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทั แต่ในระบบ 
AS/400 ใหมี้การ 
– สอบทานบญัชีผูใ้ชง้าน และสิทธิท่ีไดรั้บ ทุก 6 เดือน 
– สอบทาน Log ของการเขา้ถึงระบบทุกเดือน 

 ใหบ้ริการพื้นฐานแก่ผูข้อใชง้านในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์หรือนโยบายท่ีบริษทัก าหนด 
–  User ID และ Password พร้อมก าหนดสิทธิการใชง้าน 
–  บริการส่ือสารดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
–  บริการเช่ือมต่อสัญญาณเขา้สู่ระบบเครือข่าย 

 การส ารองขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก็บไวใ้นระบบ 
–  AS/400 
 ด าเนินการทุกวนัโดยใช ้Tape แยกเป็นแต่ละวนั 
 Tape ท่ีใชห้มุนเวยีน จะน าไปเก็บไวท่ี้ตึกอ่ืนท่ีไม่ใช่ตึกท่ีท าการ 

– เซิร์ฟเวอร์ 
 ด าเนินการทุกวนัพุธ 

 บนัทึก Password ของ Admin ทุกระบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นตูเ้ซฟของบริษทั 
 การควบคุมดา้น Physical Access ของส่วนพฒันาระบบขอ้มูล 

2. หนา้ท่ีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบงานของ AS/400 
 การเปล่ียนแปลงแกไ้ขระบบตอ้งไดรั้บการทดสอบจากผูร้้องขอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีร้องขอ และตอ้งลง

นามรับทราบเพื่อเป็นหลกัฐาน 
 โปรแกรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขตอ้งไดรั้บ การอนุมติัจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ก่อนน าไปไว้

ในระบบงานจริง 
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ความรับผดิชอบของผูใ้ชง้าน 
ก) ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ข) ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการใชง้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั 

(มหาชน) 
ค) บริษทัฯ ไม่มีนโยบายตรวจสอบการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกบัผูใ้ชใ้นกรณีปกติ  แต่บริษทัฯ มี

ภาระผกูพนัตามกฎหมายท่ีตอ้งติดตั้งระบบบนัทึกขอ้มูลจราจรและการเฝ้าระวงัเพื่อคงไวซ่ึ้งบริการท่ีมัน่คงและปลอดภยั 
และมีประสิทธิภาพ 

ง) ปฏิบติัตามค าแนะน าของส่วนพฒันาระบบขอ้มูลดา้นการเก็บรักษา/เปล่ียนรหสัผา่น 
จ) ดูแล บ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลหรือสารสนเทศใดๆ ท่ีเป็นของผูใ้ชห้รืออยูใ่นความ

รับผดิชอบของผูใ้ช ้ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือซอฟตแ์วร์ไม่พึงประสงค ์ท่ีจะรบกวนการท างานของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทั 


