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บททั่วไป

วิสัยทัศน์ ( VISION )
บริ ษัทลงทุนชัน้ นาที่ ไ ด้ รับความเชื่ อถื อ ที่ ลงทุนในธุ รกิ จ หลากหลาย และบริ หารจัดการการลงทุน
ให้ บริษัทเจริญเติบโต และมีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน โดยมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน

พันธกิจ ( MISSION )
• พัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ ให้ เติบโต แข็งแกร่ง
• ต่อยอดธุรกิจที่บริษัทในกลุม่ มีความชานาญ หรื อมีองค์ความรู้
• จัดการการลงทุนที่มีอยู่ และสรรหาการลงทุนใหม่ ๆ ที่มีศกั ยภาพระยะยาว และมีผลตอบแทนการ
ลงทุนที่ดี
• เสริ มสร้ างผู้บริ หารรุ่ นใหม่ ๆ ที่มี ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็ นผู้นา สามารถเข้ ากับ
วัฒนธรรมองค์กร ที่ยดึ หลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
• ส่งเสริมและให้ โอกาสบุคลากร ได้ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
• ปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่ดีอย่างสืบเนื่อง
• ก ากับ ดูแ ลกิ จ การให้ มี ก ารบริ ห ารจัด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เพิ่มมูลค่า และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ต่อบริ ษัทฯ
ผู้เกี่ยวข้ อง และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ได้ แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้
คูแ่ ข่ง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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บทนา
การทาธุรกิจของสหยูเนี่ยน พัฒนามาจากแรกเริ่มซึง่ เป็ นการซื ้อมาขายไป (Trading) ต่อมาเน้ นความ
เป็ นอุตสาหกรรมผลิต (Manufacturing) และปัจจุบนั ก้ าวย่างเข้ าสูธ่ ุรกิจการลงทุน (Investment) อย่างแท้ จริง
ปัจจุบนั ธุรกิจหลักของสหยูเนี่ยนคือ การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสร้ างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี รายได้ หลัก
มาจากเงินปันผล อันเป็ นผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจที่ทากาไรได้
ขณะที่บริ ษัทต่าง ๆ ที่สหยูเนี่ยนลงทุน ในขณะนี ้หรื อที่จะมีขึ ้นในอนาคต ยังคงประกอบธุรกิจเป็ นปกติ
ในการค้ า การผลิต การบริ การต่าง ๆ ต่อไป โดยสหยูเนี่ยนจะกาหนดขอบเขต อานาจบริ หารจัดการ ของบริ ษัท
ที่สหยูเนี่ยนลงทุน โดยพิจารณาให้ มีความคล่องตัวในการบริ หารกิจการอย่างเพียงพอ ทัง้ นี ้ ต้ องอยู่ภายใน
กรอบเป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายธุรกิ จโดยรวมของสหยูเนี่ยน โดยสหยูเนี่ยนพิจารณาอนุมัติแผนงาน
งบประมาณประจาปี และกาหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่บริ ษัทต่าง ๆ จะให้ แก่สหยูเนี่ยน รวมทัง้ กาหนด
ลักษณะ ประเภทกิจกรรม และธุรกรรมสาคัญใดบ้ างที่ต้องได้ รับการเห็นชอบจากสหยูเนี่ยน ทังนี
้ ้ มีการติดตาม
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทเหล่านี ้อย่างสม่าเสมอ และมีการทบทวนให้ ทนั สมัยทันเหตุการณ์ เพื่อให้ บรรลุ
ผลสาเร็จสูงสุดในการทาธุรกิจ มีกาไร และสามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนให้ เป็ นที่พอใจ หากเห็นว่า
ธุ รกิ จ ใดไม่เ ป็ นไปตามเป้าหมาย หรื อ อาจกระทบผลประโยชน์ ของสหยูเนี่ ย น สหยูเ นี่ ยนในฐานะผู้ลงทุน
รายใหญ่อาจต้ องสอดแทรกเข้ าไปช่วยหรื อแก้ ไขสถานการณ์ ตามความจาเป็ น เพื่อเป็ นการถนอมประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นของสหยูเนี่ยน
ในการดาเนินธุรกิ จของสหยูเนี่ ยน คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักในหน้ าที่ ความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน ยึดมัน่ ในหลักการพื ้นฐานของการกากับดูแลกิจการ หรื อ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
ซึ่งเป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างจริ งจัง และส่งเสริ มให้ พนักงานยึดถื อ
ปฏิบตั ิเป็ นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่ว นได้ เ สี ย ทุก ฝ่ าย ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ค่า นิ ย มหลัก ของสหยูเ นี่ ย น คื อ “คุณ ธรรม คุณ ภาพ คุณ ประโยชน์ ”
(INTEGRITY QUALITY SERVICE) ที่ได้ ยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานาน ตังแต่
้ เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัท ภายใต้
กรอบของจรรยาบรรณที่ มี ก ารพัฒ นา เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสัง คม
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อยู่ ต ลอดเวลา อั น เป็ นพื น้ ฐานของความส าเร็ จ และการเติ บ โตของธุ ร กิ จ อย่ า งมั่น คงยั่ง ยื น กล่ า วคื อ
มี ”คุณธรรม“ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุรกิจ โดยถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบที่กาหนดโดย

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ต.ล.ท.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนปฏิบตั ิตามข้ อบังคับบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด มีจิตสานึกในหน้ าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบ รอบคอบ ระมัด ระวัง มี ค วามซื่ อ ตรง ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ โ ดยรวม ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้หนึ่งผู้ ใดโดยมิชอบ กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
เพื่อความโปร่ งใส ให้ ความสาคัญถึง สิทธิ ของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยปฏิ บตั ิต่อ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และเป็ นที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสริ มสร้ างความเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้ น “คุณภาพ” การผลิต การบริ การ และสร้ างมาตรฐานสิน ค้ าให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนในทุกด้ าน เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขันทัง้ ใน
ระยะสันและระยะยาว
้
โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ เกิด “คุณประโยชน์ ” สูงสุด เพื่อนาไปสู่ความเจริ ญเติบโต และ
เพิ่มมูลค่าให้ กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึง ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุก ฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น
ลูกค้ า คูค่ ้ า นักลงทุน พนักงาน สังคม สิ่งแวดล้ อม และประเทศชาติ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ การบริ หารจัดการองค์กร ตลอดจนแนวคิด
แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อให้ ระบบการบริ หารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้ างความเชื่อมัน่
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย นาไปสู่ความเติ บโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่า
ให้ กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้ องตามมาตรฐานสากล โดยนามาประมวลไว้ เป็ น คู่มือ การกากับดูแล
กิจการที่ดี ซึง่ แบ่งเนื ้อหาเป็ น 5 ส่วน ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ส่ วนที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. ให้ ความสาคัญกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของ
กิจ การในรู ปของเงิ นปั นผลอย่างเท่าเทียมกันทุกคน การได้ รับข่าวสารและข้ อมูลของกิ จการอย่าง
เพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ เลือกตังกรรมการ
้
แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ และเรื่ องอื่นที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล
การกาหนดหรื อการแก้ ไ ขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็ นต้ น
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯมีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า มีการจัดส่ง
หนัง สือเชิญ ประชุม ให้ ผ้ ูถือหุ้น เพื่อรั บทราบวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ และ
วิธีการในการเข้ าร่ วมประชุม ตลอดจนข้ อมูลอื่น ๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ เป็ นการ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูล ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิ มอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม ตลอดจนผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น หรื อตัง้
คาถามต่อกรรมการ ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในที่ประชุม
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ส่ วนที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. ตระหนัก และให้ ค วามส าคัญ ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น ผู้ถื อ หุ้น ทุก รายได้ รั บ การปฏิ บัติ ที่ เ ท่ า เที ย มกัน
และเป็ นธรรม ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิออกเสียงลงมติโดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน รวมทัง้ ในหนังสือมอบฉันทะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ
กาหนดไว้
4. ไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่ได้ แจ้ งผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
6. มีแนวทางในการรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน โดยแจ้ งแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
ผู้เกี่ยวข้ องในองค์กรถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ไม่ให้ ใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเอง
หรื อผู้อื่นในทางมิชอบ ซึง่ เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น
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ส่ วนที่ 3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุน เจ้ าหนี ้ ชุมชนที่บริ ษัทฯตังอยู
้ ่
สังคมหรื อภาครัฐ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็ นต้ น ได้ รับการดูแลไม่ละเมิดสิทธิที่มีตามกฎหมายหรื อ
ตามข้ อตกลงที่มีกบั บริษัทฯ
2. ให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยมีคมู่ ือและนโยบายอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ รวมทังดู
้ แลให้ มีการปฏิบตั ิตามคูม่ ือและนโยบายอย่างจริ งจัง เช่น คูม่ ือการกากับดูแล
กิจการ คูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นต้ น
3. มีกระบวนการส่งเสริ มและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อความสัมพันธ์ และความ
ร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษัทฯกับผู้มีส่วนได้ เสีย ช่วยส่งเสริ มผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ มีความ
เจริญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
4. มีนโยบายการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนการทุจริ ตต่อหน้ าที่ เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ บริ ษัทฯได้
รับทราบเรื่ องร้ องเรี ยน เกี่ ยวกับการกระทาที่ผิดกฏหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และจรรยาบรรณการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
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ส่ วนที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความความโปร่ งใส
1. ข้ อมูล ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท และข้ อมูลอื่ น ๆ ได้ แ ก่ รายงานการเงิ น ข้ อ มูลตามหลัก เกณฑ์
ที่ ก าหนดของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้ อมและสังคม มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย ได้ แก่ ผ่านช่องทางของ ต.ล.ท. และ
เว็บไซต์ของบริษัท
2. ในรายงานประจาปี จัดให้ มี รายงานการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่
ผ่านมา ที่มีความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ส อบบัญ ชี ที่ เ ป็ น อิ ส ระ โดยมี ร ายงานของผู้ส อบบัญ ชี ควบคู่ไ ปกับ รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินดังกล่าว
3. ในรายงานประจ าปี นอกเหนื อ จากข้ อ มูล ทางการเงิ น แล้ ว ได้ จัด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยบทบาท หน้ า ที่
โครงสร้ างและรายชื่อของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร รวมถึงข้ อมูลอื่น ๆ
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
4. จัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ และแจ้ งช่องทางการติดต่อที่สะดวกไว้ ในรายงานประจาปี
และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม

คูม่ ือ การกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)

8/17

5. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนได้ เสี ยของตนและผู้เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้
สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์
ของบริษัทโดยรวม
6. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมทังรายงาน
้
การมี ส่ ว นได้ เ สี ย และการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ บริ ษั ท ฯทราบเป็ นประจ าทุ ก ปี หรื อ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง

7. มีนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในในเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และแจ้ งให้ กรรมการ
และผู้บริหารได้ รับทราบและปฏิบตั ติ าม โดยมีการแจ้ งตารางเวลาแต่ละปี ตอ่ กรรมการและผู้บริ หาร ให้
หลีกเลี่ยงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานทาง
การเงินประจาปี หรื อรายไตรมาส จนถึง 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลนันแล้
้ ว
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทจัดทารายงานประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึก
สาระสาคัญในแต่ละวาระ ประเด็นคาถามและคาตอบ ข้ อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น มติ
ที่ประชุม และจานวนคะแนนเสียง อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง ภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ มี ระบบการจัดเก็ บรั กษาที่ ดี
ซึง่ สามารถตรวจสอบ และใช้ อ้างอิงได้ ตลอดเวลา
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ส่ วนที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการมี จ านวนกรรมการไม่เกิ น 15 คน ซึ่ง มี ความเหมาะสม เพี ยงพอ และสอดคล้ องกับ
ลักษณะของธุรกิ จที่ มี ความหลากหลาย รวมทัง้ เป็ นไปตามจานวนที่ กฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัท
กาหนด
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร (Executive Director) และกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร (Non-Executive Director) ซึ่งในจานวนนี ้เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมี กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการทุกคนมี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ค วามเป็ นอิ สระ รวมทัง้ มี คุณ สมบัติค รบถ้ วนตาม
ที่กฎหมายกาหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. กรรมการมีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี
4. มีการกาหนดบทบาทและอานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้อานวยการชัดเจน
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5. เลขานุการบริ ษัท ได้ รับการแต่ง ตังจากคณะกรรมการ
้
เพื่ อดูแลกิ จกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
รวมทัง้ ประสานงานให้ มีการปฏิ บัติตามมติของคณะกรรมการ โดยมี บทบาทหน้ าที่ และรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา
89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 21

คณะกรรมการชุดย่ อย
1. มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน เพื่อช่วยดูแลระบบบริ หาร
และระบบควบคุมภายในให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทังช่
้ วยศึกษาและกลัน่ กรองงานตาม
ความจาเป็ น เพื่อให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
โปร่งใส โดยกาหนดบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบชัดเจน รวมทังมี
้ การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทสม่าเสมอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการอิสระทัง้ หมด มีความ
โปร่ ง ใสและเป็ นอิส ระในการปฏิ บัติหน้ าที่ โดยมีหน้ าที่ และความรับผิดชอบตามข้ อบัง คับเกี่ ยวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดไว้ รวมทังมี
้ การรายงานการปฏิบตั ิหน้ าที่ ผล
การปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อความเห็นต่อเรื่ องที่ได้ เข้ าไปดูแลต่อคณะกรรมการเป็ นประจาทุกไตรมาส
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มี จานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ส่วนใหญ่ เป็ น
กรรมการอิส ระ มี ค วามโปร่ ง ใสและเป็ นอิ สระในการปฏิ บัติห น้ าที่ โดยมี หน้ า ที่ ในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อดารง
ตาแหน่งกรรมการ และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน ตามแนวทางปฏิบตั ิที่ได้
กาหนดไว้ แล้ วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้อนุมตั ิ
คูม่ ือ การกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
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4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ น
กรรมการอิส ระ และประธานคณะกรรมการบริ ษัท มิ ไ ด้ เป็ นประธานหรื อสมาชิ กในคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าว
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. กาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย ในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงาน ได้ แก่ กลยุทธ์ ความ
เสี่ยง เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ โดยมีการทบทวนปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ รวมทังก
้ ากับ
ดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนงานที่ ก าหนดไว้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
2. กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิ จของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. ปฏิบตั ิหน้ าที่และกากับดูแลให้ มีระบบงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ ได้ ว่า บริ ษัทฯมีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ และมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดย
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
5. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และรับผิดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิหน้ าที่ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
โปร่งใส
6. มีกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้ านที่
เป็ นประโยชน์กับบริ ษัทฯ ตลอดจนมีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ องและครบถ้ วน มีการอุทิศเวลา และมีความตังใจใน
้
การปฏิบตั หิ น้ าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
คูม่ ือ การกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
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7. มี ภ าวะผู้น าและมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตัดสิ น ใจ รวมทัง้ เป็ น อิ สระจากฝ่ ายจัด การ โดยมี ร ะบบ
แบ่งแยกบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
8. มีหน้ าที่แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มี
การปฏิ บัติ ต ามมติ ข องคณะกรรมการ โดยมี บ ทบาทหน้ าที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา
89/17 และมาตรา 89/23 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 มาตรา 21
9. จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจ การเป็ นลายลักษณ์ อักษร และดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายตามความเหมาะสม
10. จัดให้ มีคมู่ ือจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายในองค์กร โดยแจ้ ง
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรม ที่บริ ษัทฯใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
และดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามคู่มือดังกล่าวอย่างจริ งจัง โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีการทบทวนคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจตามความเหมาะสมเป็ นประจาทุกปี
11. กาหนดแนวทางชัดแจนในการพิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ให้ เป็ นไป
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ มีความโปร่งใส โดยที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทังดู
้ แลให้ มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางที่กาหนด และเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
12. จัดให้ มีระบบการบริ หารจัดการองค์กร โดยมีการติดตามความคืบหน้ า และทบทวนความเพียงพอของ
แต่ละระบบอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย คณะทางานต่าง ๆ เพื่อช่วย
ดูแล ศึกษา และกลัน่ กรองงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
13. จัดให้ มีระบบควบคุมดูแลการดาเนินงานด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบาย ตลอดจนกระบวนการปฏิบตั งิ านที่ได้ กาหนดไว้
คูม่ ือ การกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
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14. กากับดูแลให้ บริษัทฯมีระบบบัญชีที่เหมาะสม สามารถทารายงานการเงิน แสดงผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯได้ อย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชี
15. จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถติดตามดูแลให้ มีการปฎิบตั ิตามคูม่ ือ
การกากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้ อบังคับในการทางาน โดยให้ มีการ
ตรวจสอบเป็ นการประจา และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการผู้อานวยการ
และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ
16. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ย งครอบคลุม ทัง้ องค์ก ร ดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การเป็ น ผู้ป ฏิ บัติต าม
นโยบาย โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงพิจารณาและประเมินความเสี่ยง การ
จัดการความเสี่ยง การประเมินประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยง และรายงานให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เพื่อพิจารณาทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสี่ยงตามความเหมาะสม
17. กาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิภายใน
องค์กร และกาหนดให้ การตรวจสอบในส่วนที่ เกี่ ยวกับการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นส่วนหนึ่งของแผน
ตรวจสอบภายใน โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องศึกษา ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตาม
นโนบาย เพื่อให้ การดาเนินการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่กาหนด และให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รับทราบอย่างทัว่ ถึง
18. กาหนดนโยบายการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนการทุจริ ตต่อหน้ าที่ แนวทางปฏิบตั ิ กระบวนการ
พิจารณา ช่องทางการแจ้ งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และเปิ ดเผยข้ อมูลนโยบายการแจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยนให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุก กลุ่มรับทราบอย่าง
ทัว่ ถึง
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การประชุมคณะกรรมการ
1. มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าในหนึง่ ปี โดยมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ
1 ครัง้ และมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายปั ญหาสาคัญ โดยแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคน
ทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ จดั เวลาและเข้ าร่วมประชุมได้
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้อานวยการร่ วมกันพิจ ารณาเลื อ กเรื่ องเข้ าเป็ นวาระการประชุม
คณะกรรมการ ทังนี
้ ้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุมได้ และมี
การดาเนินการประชุมตามวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ าอย่างครบถ้ วน โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่ม การถอน การ
เวียนวาระการประชุม
3. สนับ สนุนให้ ก รรมการผู้อ านวยการเชิ ญ ผู้บ ริ หารระดับ สูง เข้ า ร่ ว มประชุม เพื่ อ ให้ ส ารสนเทศ หรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปัญหาโดยตรง
4. มีนโยบายให้ กรรมการที่ไ ม่เ ป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่ จะประชุม ระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย
5. ก าหนดให้ เ ลขานุก ารบริ ษั ท เป็ น ผู้ จัด ท ารายงานประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ง มี ข้ อ มูล ถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน เพื่อนาส่งไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในกาหนดเวลาของกฎหมาย
ตลอดจนให้ จดั เตรี ยมเอกสารที่ใช้ ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
1. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการจะนาผลการประเมินมา
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
2. มีการทบทวนทาความเข้ าใจในหัวข้ อต่าง ๆ ของแบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คูม่ ือ การกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่กาหนดแนวทางการสรรหา และคัดเลือกบุคคล
ที่ เ หมาะสมเพื่ อ เสนอเข้ าเป็ น กรรมการ และก าหนดแนวทางการพิจ ารณาค่า ตอบแทนกรรมการ
โดยพิจารณาจากภาระหน้ าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตั ิงาน และ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ มีการทบทวนตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจ ารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
แล้ วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และนาผลประเมิน ผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนปั ญหาในการดาเนินงาน มาอภิ ปรายร่ วมกัน เพื่ อกาหนดแนวทางการปรับปรุ งแก้ ไขและ
พัฒนาการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ กรรมการ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้
โดยกระท าการทัง้ ภายในบริ ษั ท และใช้ บ ริ ก ารของสถาบัน ภายนอก เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เมื่ อ มี ก รรมการใหม่ มี ก ารให้ ข้ อมูล ลัก ษณะธุ รกิ จ แนวทางการดาเนิน ธุ รกิ จ และข้ อ มูล อื่ นที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ กรรมการ รวมทังจั
้ ดให้ รับการอบรมโดย IOD เช่น หลักสูตร DAP และ
DCP สาหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
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ภาคผนวก
คณะกรรมการบริษัทรั บทราบการทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559
ส่ วนที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการ
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อความของ ข้ อ 1 และ ข้ อ 5 ใหม่ เป็ นดังนี ้
ข้ อ 1 คณะกรรมการมี จ านวนกรรมการไม่เ กิ น 15 คน ซึ่ง มี ค วามเหมาะสม เพี ย งพอ และ
สอดคล้ อ งกับ ลัก ษณะของธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามหลากหลาย รวมทัง้ เป็ น ไปตามจ านวนที่
กฎหมายและข้ อบังคับบริษัทกาหนด
ข้ อ 5 เลขานุก ารบริ ษั ท ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จากคณะกรรมการ เพื่ อ ดูแ ลกิ จ กรรมต่า ง ๆ ของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้ มี การปฏิ บัติตามมติของคณะกรรมการ โดยมี
บทบาทหน้ าที่ และรั บผิดชอบ ตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 21
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จากเดิมมี 17 ข้ อ ให้ เพิ่มเติมอีก 1 ข้ อ รวมเป็ น 18 ข้ อ
ข้ อที่เพิ่มเติม มีข้อความดังนี ้
มีหน้ าที่แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทังประสานงาน
้
ให้ มี ก ารปฏิ บัติต ามมติข องคณะกรรมการ โดยมี บ ทบาทหน้ า ที่ และรั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญ ญัติหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา
89/17 และมาตรา 89/23 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 มาตรา 21

คูม่ ือ การกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)

17/17

