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คาํนํา 

 

การทําธรุกิจของสหยเูน่ียน พฒันามาจากแรกเร่ิมซึง่เป็นการซือ้มาขายไป (Trading) ต่อมาเน้นความ

เป็นอตุสาหกรรมผลติ (Manufacturing) และปัจจบุนัก้าวยา่งเข้าสูธ่รุกิจการลงทนุ (Investment) อย่างแท้จริง  

ปัจจบุนัธรุกิจหลกัของสหยเูน่ียนคือ การลงทนุในธรุกิจต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทนการลงทนุที่ดี  รายได้หลกั

มาจากเงินปันผล อนัเป็นผลตอบแทนการลงทนุในธรุกิจที่ทํากําไรได้ 

 

ขณะท่ีบริษัทต่าง ๆ ที่สหยูเน่ียนลงทนุ ในขณะนีห้รือท่ีจะมีขึน้ในอนาคต ยงัคงประกอบธุรกิจเป็นปกต ิ 

ในการค้า การผลิต การบริการต่าง ๆ ต่อไป โดยสหยเูน่ียนจะกําหนดขอบเขต อํานาจบริหารจดัการ ของบริษัท

ที่สหยูเน่ียนลงทุน โดยพิจารณาให้มีความคล่องตัวในการบริหารกิจการอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ต้องอยู่ภายใน

กรอบเป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายธุรกิจโดยรวมของสหยูเน่ียน โดยสหยูเน่ียนพิจารณาอนุมัติแผนงาน 

งบประมาณประจําปี และกําหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่บริษัทต่าง ๆ จะให้แก่สหยูเน่ียน รวมทัง้กําหนด

ลกัษณะ ประเภทกิจกรรม และธุรกรรมสําคญัใดบ้างท่ีต้องได้รับการเห็นชอบจากสหยเูน่ียน ทัง้นี ้มีการติดตาม

ผลการดําเนินงานของบริษัทเหล่านีอ้ย่างสม่ําเสมอ และมีการทบทวนให้ทนัสมัยทนัเหตกุารณ์ เพ่ือให้บรรล ุ

ผลสําเร็จสงูสดุในการทําธรุกิจ มีกําไร และสามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทนุให้เป็นท่ีพอใจ หากเห็นว่า

ธุรกิจใดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรืออาจกระทบผลประโยชน์ของสหยูเน่ียน สหยูเน่ียนในฐานะผู้ ลงทุน        

รายใหญ่อาจต้องสอดแทรกเข้าไปช่วยหรือแก้ไขสถานการณ์ตามความจําเป็น เพ่ือเป็นการถนอมประโยชน์ของ

ผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นของสหยเูน่ียน  

 

ในการดําเนินธุรกิจของสหยูเน่ียน คณะกรรมการบริษัทตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

ดําเนินงาน ยึดมั่นในหลกัการพืน้ฐานของการกํากับดแูลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้พนักงานยึดถือ

ปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือการกํากับดแูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของสหยูเน่ียน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” 

(INTEGRITY QUALITY SERVICE) ที่ได้ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัมาเป็นเวลานาน ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัท ภายใต้

กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนา เพ่ือให้เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม           

อยู่ตลอดเวลา อันเป็นพืน้ฐานของความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงยั่งยืน กล่าวคือ                  

มี    “คุณธรรม”  เป็นหลกัปฏิบติัในการดําเนินธรุกิจ   โดยถือปฏิบตัติามกฎหมาย  กฎระเบียบท่ีกําหนดโดย 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ต.ล.ท.) และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบงัคบับริษัทอย่างเคร่งครัด มีจิตสํานึกในหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซ่ือตรง คํานึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ ใดโดยมิชอบ กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

เพ่ือความโปร่งใส ให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อ       

ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นที่น่าเช่ือถือ เพ่ือเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน โดยมุ่งเน้น “คุณภาพ” การผลิต การบริการ และสร้างมาตรฐานสินค้าให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนในทุกด้าน  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทัง้ใน  

ระยะสัน้และระยะยาว โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้เกิด “คุณประโยชน์” สงูสดุ เพ่ือนําไปสู่ความเจริญเติบโต และ

เพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น 

ลกูค้า คูค้่า  นกัลงทนุ พนกังาน สงัคม สิง่แวดล้อม และประเทศชาต ิ 

  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนแนวคิด 

แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเช่ือมั่น

ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย นําไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่า

ให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยนํามาประมวลไว้เป็น คู่มือ การกํากับดูแล

กิจการที่ดี ซึง่แบ่งเนือ้หาเป็น  5 สว่น ได้แก่ 

 

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2. การปฏิบตัต่ิอผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. การคํานงึถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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ส่วนท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

1. ให้ความสําคญักบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของ

กิจการในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกันทุกคน การได้รับข่าวสารและข้อมูลของกิจการอย่าง

เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ แต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ และเร่ืองอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล 

การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ

รายการพิเศษ เป็นต้น 

 

2. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯมีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า มีการจดัส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้ น เพ่ือรับทราบวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์และ

วิธีการในการเข้าร่วมประชมุ ตลอดจนข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ เป็นการ

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลู  ผู้ ถือหุ้นมี

สิทธิมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม  ตลอดจนผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือตัง้

คําถามต่อกรรมการ ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ ในที่ประชมุ  
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ส่วนท่ี 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

1. ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นทุกรายได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน       

และเป็นธรรม ไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

 

2. ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติโดยมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมา

ประชุมและออกเสียงลงมติแทน รวมทัง้ในหนงัสือมอบฉันทะมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระ เพ่ือเป็น

ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ

กําหนดไว้ 

 

4. ไม่เพิ่มวาระการประชมุ โดยไม่ได้แจ้งผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า 

 

5. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นมีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีง เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

6. มีแนวทางในการรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยแจ้งแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

ผู้ เก่ียวข้องในองค์กรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึง่เป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอ่ืน  
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ส่วนท่ี 3  การคาํนึงถงึสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

1. ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ได้แก่ ลกูค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี ้ชมุชนที่บริษัทฯตัง้อยู่

สงัคมหรือภาครัฐ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น ได้รับการดูแลไม่ละเมิดสิทธิท่ีมีตามกฎหมายหรือ

ตามข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ  

 

2. ให้ความสําคญักบัสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยมีคู่มือและนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็น

แนวทางปฏิบติั รวมทัง้ดแูลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายอย่างจริงจงั เช่น คู่มือการกํากับดแูล

กิจการ คูมื่อจรรยาบรรณธรุกิจ เป็นต้น 

 

3. มีกระบวนการสง่เสริมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมือท่ีดีระหว่างบริษัทฯกับผู้ มีส่วนได้เสีย ช่วยส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความ

เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
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ส่วนท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความความโปร่งใส 

 

1. ข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท และข้อมูลอ่ืน ๆ ได้แก่ รายงานการเงิน ข้อมูลตามหลักเกณฑ์          

ที่ กํ าหนดของสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักท รัพ ย์และตลาดหลักท รัพย์  (ก .ล.ต . )                  

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น แบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแล

สิง่แวดล้อมและสงัคม มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกนั 

และน่าเช่ือถือ โดยเปิดเผยข้อมลูผา่นช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย ได้แก่ ผ่านช่องทางของ ต.ล.ท. และ 

เว็บไซต์ของบริษัท 

  

2. ในรายงานประจําปี จดัให้มีรายงานการเงิน  เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่

ผ่านมา ที่มีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้ สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ โดยมีรายงานของผู้ สอบบัญชี ควบคู่ไปกับรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินดงักลา่ว 

 

3. ในรายงานประจําปีนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินแล้ว ได้จัดให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ 

โครงสร้างและรายช่ือของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร รวมถึงข้อมลูอ่ืน ๆ 

อยา่งถกูต้องครบถ้วน  

 

4. จัดให้มีผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับ “ผู้ ลงทุนสัมพันธ์” และแจ้งช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกไว้ในรายงาน

ประจําปีและในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือส่ือสารกบับคุคลภายนอกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 

5. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้

สามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์

ของบริษัทโดยรวม 
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6. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมาย รวมทัง้รายงาน

การมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัทฯทราบเป็นประจําทุกปีหรือเม่ือมีการ

เปลีย่นแปลง 

 

7. มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมลูภายในในเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และแจ้งให้กรรมการ

และผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบตัติาม  โดยมีการแจ้งตารางเวลาแต่ละปีต่อกรรมการและผู้บริหาร ให้

หลีกเล่ียงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมลูรายงานทาง

การเงนิประจําปี หรือรายไตรมาส จนถึง 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูนัน้แล้ว  

 

8. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทจดัทํารายงานประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีการบันทึก

สาระสําคญัในแต่ละวาระ ประเด็นคําถามและคําตอบ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น มติ 

ที่ประชมุ และจํานวนคะแนนเสียง อยา่งถกูต้องครบถ้วน และนําสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด พร้อมทัง้มีระบบการจัดเก็บรักษาที่ดี         

ซึง่สามารถตรวจสอบ และใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา 
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ส่วนท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

  

 โครงสร้างคณะกรรมการ 

 

1. ปัจจุบันคณะกรรมการมีจํานวนกรรมการ 15 คน ซึ่งมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับ

ลักษณะของธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย รวมทัง้เป็นไปตามจํานวนท่ีกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กําหนด 

 

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director) และกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)  ซึ่งในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน  

กรรมการทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ รวมทัง้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม         

ที่กฎหมายกําหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ-

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

 

3. กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  

 

4. มีการกําหนดบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ อํานวยการชดัเจน  

 

5. แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพ่ือดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการ

ปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าท่ีและรับผิดชอบ ตามที่กําหนดในพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 

89/23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

มาตรา 21 
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 คณะกรรมการชุดย่อย 

 

1. มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการการลงทนุ เพ่ือช่วยดูแลระบบบริหาร

และระบบควบคมุภายในให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้ช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานตาม

ความจําเป็น เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ

โปร่งใส โดยกําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบชดัเจน รวมทัง้มีการรายงานผลการปฏิบติังาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทสม่ําเสมอ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระทัง้หมด มีความ

โปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามข้อบังคับเก่ียวกับ

คณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ รวมทัง้มีการรายงานการปฏิบติัหน้าท่ี ผล

การปฏิบตัหิน้าที่หรือความเห็นต่อเร่ืองที่ได้เข้าไปดแูลต่อคณะกรรมการเป็นประจําทกุไตรมาส 

 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ส่วนใหญ่เป็น

กรรมการอิสระ มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าท่ีในการสรรหาและ

คัดเลือกบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือดํารง

ตําแหน่งกรรมการ และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน ตามแนวทางปฏิบติัที่ได้

กําหนดไว้ แล้วเสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการ เพ่ือนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุติั 

 

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็น

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทมิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการ      

ชดุย่อยดงักล่าว 
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บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย ในเร่ืองท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงาน ได้แก่ กลยทุธ์ ความ

เส่ียง เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ โดยมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้กํากับ

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล 

 

2. กําหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง

เดียวกนั 

 

3. ปฏิบติัหน้าที่และกํากับดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเช่ือมัน่ได้ว่า บริษัทฯมีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ระมัดระวงั  รอบคอบ และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดย

คํานึงถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น 

  

5. มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ

โปร่งใส  

 

6. มีกรรมการท่ีมีคณุสมบัติหลากหลาย มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านท่ี

เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับข้อมูลท่ีถกูต้องและครบถ้วน มีการอุทิศเวลา และมีความตัง้ใจใน

การปฏิบตัหิน้าที่ตามความรับผดิชอบอย่างเตม็ที่   

 

7. มีภาวะผู้ นําและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทัง้เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีระบบ

แบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน 
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8. จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

ดงักลา่ว โดยมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัติามนโยบายตามความเหมาะสม 

 

9. จดัให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติัภายในองค์กร โดยแจ้ง

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทฯใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

และดแูลให้มีการปฏิบติัตามคูมื่อดงักลา่วอย่างจริงจงั 

 

10. กําหนดแนวทางชดัแจนในการพิจารณาการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ให้เป็นไป

เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั มีความโปร่งใส โดยที่ผู้ มีส่วนได้เสียไม่มี

สว่นร่วมในการตดัสนิใจ รวมทัง้ดแูลให้มีการปฏิบตัติามแนวทางท่ีกําหนด และเปิดเผยข้อมลูรายการท่ี

อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างถกูต้องครบถ้วน 

 

11. จดัให้มีระบบการบริหารจดัการองค์กร โดยมีการติดตามความคืบหน้า และทบทวนความเพียงพอของ

แต่ละระบบอย่างสม่ําเสมอ  รวมทัง้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย  คณะทํางานต่าง ๆ เพ่ือช่วย

ดแูล ศกึษา และกลัน่กรองงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้  

 

12. จัดให้มีระบบควบคุมดูแลการดําเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ นโยบาย ตลอดจนกระบวนการปฏิบติังานที่ได้กําหนดไว้  

 

13. กํากบัดแูลให้บริษัทฯมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสม สามารถทํารายงานการเงิน แสดงผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษัทฯได้อย่างถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชี   

 

14. จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือคณะกรรมการสามารถติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ และให้มีการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 

15. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทัง้องค์กร ดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตาม

นโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา โดยมีการทบทวนและประเมิน

ประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งตามความเหมาะสม 

 



คู่มือ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  บริษัท สหยเูน่ียน จํากดั (มหาชน)  13/14 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

 

1. มีกําหนดการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าในหนึ่งปี  โดยมีการประชมุคณะกรรมการเดือนละ 

1 ครัง้ และมีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายปัญหาสําคญั โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคน

ทราบลว่งหน้า เพ่ือให้จดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้  

 

2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชมุได้ และมี

การดําเนินการประชมุตามวาระท่ีได้แจ้งไว้ลว่งหน้าอย่างครบถ้วน โดยหลีกเล่ียงการเพิ่ม การถอน การ

เวียนวาระการประชมุ  

 

3. สนับสนุนให้กรรมการผู้ อํานวยการเชิญผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้สารสนเทศหรือ

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง 

 

4. มีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็น เพ่ือ

อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 

 

5. กําหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ จัดทํารายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลถูกต้อง 

ครบถ้วน เพ่ือนําสง่ไปพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการบริษัท ภายในกําหนดเวลาของกฎหมาย 

ตลอดจนให้จดัเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการ 

 
 
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 

1. มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเองเป็นประจําทกุปี  โดยคณะกรรมการจะนําผลการประเมินมา

ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของคณะกรรมการต่อไป 

 

2. มีการทบทวนทําความเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ ของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  มีหน้าท่ีกําหนดแนวทางการสรรหา และคดัเลือกบุคคล

ที่เหมาะสมเพ่ือเสนอเข้าเป็นกรรมการ และกําหนดแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ       

โดยพิจารณาจากภาระหน้าท่ี บทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน และ     

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึง่มีการทบทวนตามความเหมาะสม 

 

2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ     

แล้วเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาเสนอขออนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 

 

 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 

1. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และนําผลประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนปัญหาในการดําเนินงาน มาอภิปรายร่วมกัน เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและ

พฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

2. ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ 

โดยกระทําการทัง้ภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบันภายนอก เพ่ือให้มีการปรับปรุงและ

พฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

3. เม่ือมีกรรมการใหม่ มีการให้ข้อมูลลักษณะธุรกิจ แนวทางการดําเนินธุรกิจ และข้อมูลอ่ืนที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ  รวมทัง้จดัให้รับการอบรมโดย IOD เช่น หลกัสตูร DAP และ 

DCP สําหรับคณะกรรมการบริษัท หลกัสตูร ACP สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น  

 

 

 

 


