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รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทควรจัด
ให้มีขึ้น เพ่ือช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้น า มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอ านาจ เพ่ือให้เกิดการ
บริหารงานที่มีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี ้เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซ่ึงจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใน
ระยะยาว 

การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน โดยยึดถือตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน ามาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2558 ซึ่งพบว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน เว้นแต่ในบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้ 

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ค าชี้แจงของบริษัท 

ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายไกรสร จันศิริ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจของ
บริษัทรวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นผลท าให้ขาดคุณสมบัติของการเป็น
กรรมการอิสระ แต่ด้วยระบบการท างานของคณะกรรมการประกอบกับ
ประสบการณ์อันยาวนาน และวิสัยทัศน์ของท่านประธานกรรมการ ท าให้
บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบันน้ี 

กรรมการอิสระไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทเกิน 9 ปี 

แม้ว่า นายศักด์ิ เก่ียวการค้า ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมานานถึง 15 ปี 
แต่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มความสามารถ ดูได้จาก
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ท าให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่น
ว่าจะไม่มีก่อให้เกิดความไม่อิสระอย่างแน่นอน ประกอบกับกรรมการอิสระอีก 
2 ท่านก็ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกับบริษัทที่นานมากนัก จึงท าให้เกิดการถ่วงดุล
ได้อย่างเหมาะสม 

กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุม
อย่างสม่ าเสมอ (อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการ
ประชุมทั้งหมด 

ด้วยเหตุที่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากพันธมิตรทาง
ธุรกิจ คือ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้แก่ นายทาคาฮิโกะ คาคิอูชิ
(ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558) และนายยูทากะ 
เคียวยะ(รับต าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558) มีถิ่นพ านักในประเทศญี่ปุ่น 
ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามที่ก าหนด แต่อย่างไรก็
ตาม บริษัทได้จัดส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุนให้กับกรรมการ
ทุกท่านและเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรงกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (GROUP CFO) ของบริษัท ก่อนวัน
ประชุม 
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หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ค าชี้แจงของบริษัท 

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง
อย่างน้อย 1 คน 

บริษัทมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งด้าน
ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การศึกษา อายุ เพศ แต่เพราะใน
ปัจจุบัน บริษัทมีจ านวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หาก
บริษัทมีโอกาสในการสรรหากรรมการเพ่ิม บริษัทก็พร้อมและยินดีที่จะมี
กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการอย่างแน่นอน 

บริษัทควรจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารใน
การซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการ
ใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี ก าหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่า
ราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิรวมถึง
ไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5% 

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีการควบคุม
และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยค านึงถึงจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจเป็นส าคัญ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลเพ่ือให้ผู้ลงทุน
มั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ทั่วถึงกันในผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะถือหุ้นอยู่เท่าใดก็ตาม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็น
บุคคลหรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกคร้ังที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัดอย่างเคร่งครัด และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ 
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
- ก าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 

30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับในปีนี้ บริษัทได้จัดให้
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2558 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 ในวันที่ 16 กันยายน 2558 
โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้ 

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
-   คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ

เพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งข่าวสารดังกล่าวทาง
ระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลา 99 วันก่อนวันส่ง
หนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  



 

บริษทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียด
วัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และหนังสือมอบฉันทะทุก
แบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.thaiunion.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 16 วัน และตัง้แต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 
ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เป็นเวลา 21 วัน    

- บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ 
หนังสือมอบฉันทะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอ านาจใน
การเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจ าปีในรูปแบบของ CD ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวัน
ประชุมสามัญประจ าปี 2558 เป็นเวลา 14 วัน และก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 เป็นเวลา 14 วัน  

- บริษัทได้น าหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ส าหรับฉบับภาษาไทย และบางกอกโพสต์ส าหรับฉบับ
ภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ท าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว     

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม 
- บริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียม

กัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพ่ือให้ข้อมูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และได้เร่ิมน าระบบ 
AGM/EGM Voting ซึ่งให้บริการโดยบริษัท ควิดแลป จ ากัด มาใช้ในการจัดการประชุมสามัญประจ าปี 2558 และประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
โดยพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง จนถึงการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม  และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 
10.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2558 และเวลา 12.00 น.- 14.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ สถานที่อันเป็นที่รู้จักดี
และสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ถือ
หุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
2,057 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,248,236,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกช าระแล้ว และใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 1,309 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,891,361,719 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 60.59 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

- ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามัญประจ าปี 2558 ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 10 ท่าน จาก 11 
ท่าน และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประธานกรรมการร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 10 ท่าน จาก 12 ท่าน 
ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจกุ้งโกลโบล 
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ส าหรับกรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เน่ืองจากเป็น
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม 
ท่านเหล่านั้นก็ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ไปก่อน
แล้ว นอกจากนี ้ ยังมีผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Group CFO) รองผู้จัดการทั่วไปด้านการเงิน
องค์กร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชีกลุ่มบริษัท รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมในการประชุม เพ่ือสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็น
และซักถามในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน 

- ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรในที่ประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหน่ึงเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจากส านักงาน 
อีวาย จ ากัด และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นจ านวน 2 รายมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในระหว่างการประชุมได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิถามค าถาม แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน า และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาด าเนินการ



 

บริษทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ประชุม โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าป ี 2558 มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นรวม 12 ราย และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 มีผู้ถือหุ้น
จ านวน 8 ราย  

- บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงซึ่งมีแถบบาร์โค้ด ส าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การประชุมด าเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนแยกการ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบ
แต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพ่ือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพ
การประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจขอรับจากบริษัทได้ที่ ส านัก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

หลังการประชุมและรายงานการประชุม 
- บริษัทน าส่งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 และมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ทุกวาระยกเว้น

ในส่วนของค าถามจากผู้ถือหุ้นและค าตอบไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที 
จากนั้นจึงค่อยน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทหลังการประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 หรือ 13 วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และวันที่ 29 
กันยายน 2558 หรือ 13 วันหลังจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ เลขานุการบริษัท ส านักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390 – 2  

และจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นผลให้ได้รับการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บรษัิทตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกันและเป็นธรรม โดยด าเนินการดังนี้ 
- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดท าข้อมูลเพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเก่ียวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ

ชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 โดยช่องทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์นักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัท เปน็เวลา 99 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส าหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอ
วาระเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้านั้น บริษัทปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีที่ผ่านมา 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพ่ือบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง 

- การอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เพ่ือเป็นทางเลือกในการรับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2558 มีผู้ถือหุ้น 488 รายมอบฉันทะให้ นายศักด์ิ  เก่ียวการค้า ประธานกรรมการตรวจสอบ มีผู้ถือหุ้น 40 รายมอบฉันทะให้ 
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียง
แทน    

- การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระการประชุม โดยใช้ระบบ AGM/EGM Voting จัดท าบัตรลงคะแนนแยก
ตามวาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และน าคะแนนเสียง
ดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระน้ัน 
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จากนั้นน าผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ  และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้ในภายหลัง 

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่
มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของค าถามจากผู้ถือหุ้นและค าตอบ ไว้บนเว็บไซต์นกั
ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับ
เต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ 

- บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
ทันทีไม่เกิน 3 วันท าการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือ
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกัน
เป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ่งท าให้รายการซ้ือขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตาม
สถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เก่ียวโยงกัน โดยจัดท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจ าปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการและ
ผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระ
นั้นๆ  

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่
มีความเก่ียวข้อง โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี ้ เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่
เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท
และบริษัทย่อยได้  

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็น

ความส าคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความ
มั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้น บริษัทจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอ
ภาคทุกฝ่าย ตลอดจนก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตาม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น    
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ 

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการด าเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลประกอบการที่ดี
อย่างสม่ าเสมอและยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
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สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพ่ือผลประโยชน์ของ
กลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่
แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งค านึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพ่ือตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีให้กับบริษัท ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่
พอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  

พนักงาน  
บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการ

สมรส ภาษา หรือต าแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบ  

บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่งจาก
ภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง ความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน ตลอดจน ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมของ
องค์กร บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
พิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกับการพิจารณาด้านความ
เท่าเทียมภายในบริษัท ซึ่งประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการท างานที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้บริษัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการด าเนินการของบริษัท
เพ่ือผลักดันวัฒนธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

นโยบายการจ่ายเงินรางวัลทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับผลการด าเนินการของบริษัท โดยก าหนดเป้าหมายและตัววัดในแต่ละปี
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท ซึ่งเรียกว่า Enterprise Objective โดยมีการวัดผล 4 ด้าน ดังนี้ 

1. Drive Superior Financial Performance - ผลักดันความเป็นเลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใช้เงินทุน 
2. Accelerate Growth – มุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งจากการเติบโตของธุรกิจปัจจุบัน และการขยายการลงทุนซื้อ

กิจการ 
3. Drive Global Integration and Talent Development- ผนึกก าลังเป็นองค์กรระดับโลกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจ และเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
4. Build Differentiated Capabilities – เพ่ือเป็นผู้น าของอุตสาหกรรม ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรม และคุณภาพ 

บริษัทก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 
• ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 
• อัตราการจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) กรณีที่ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริษัท ผู้บริหารจะได้รับ

เงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 30 ของผลตอบแทนรวมทั้งปี  

ลูกค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบดังนี้ 
- บริษัทจะผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) 

ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ 
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

- บริษัทจะก าหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมตามระดับรายละเอียด และคุณภาพสินค้าและบริการ ที่ลูกค้าต้องการ 
- บริษัทจะด าเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐานของบริษัท

ตามที่ลูกค้าได้ก าหนดไว้ 
- บริษัทจะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือสูงกว่า และตรงตามก าหนดระยะเวลาส่ง

มอบตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า 
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- บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ตามเหตุและผล ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ลูกค้าทุกคน
ด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้วิจารณญาณส่วนตัวเข้ามาตัดสิน 

- บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือป้องกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้เก่ียวข้องอื่นๆ 

- บริษัทจะจัดท าข้อมูลเก่ียวกับค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทั้งคุณสมบัติและรายละเอียดของสินค้าและบริการ ตลอดจน
วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา ให้กับลูกค้า รวมถึง ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทัน
ต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิด
ความเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบ
ยั่งยืน 

- บริษัทจะให้ความส าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ไม่น าความลับของลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้เพ่ือประโยชน์
ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

- บริษัทจะจัดให้มีช่องทาง กระบวนการ และบุคลากร ส าหรับลูกค้าที่ต้องการร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดย
ด าเนินการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

- บริษัทจะไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า 

คู่ค้า    
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความ

คิดเห็นและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในการท างานร่วมกัน  ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่น าไปเปิดเผย
ต่อบุคคลอื่น บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการพิจารณาเร่ืองการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายทุกคร้ัง รวมทั้งมีการสื่อสารให้
รับทราบเพ่ือตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ถูกต้อง  (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานในการคัดเลือกคู่ค้า และมีการเปรียบเทียบราคา หรือการประกวดราคา ซึ่งต้องอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัท ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใสในงานด้านจัดซื้อ 

และนอกจาก การประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกับลูกค้า ฝ่ายจัดซื้อร่วมกับคู่ค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบ 
ฝ่ายการบุคคลร่วมกับพนักงาน ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายธุรการร่วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ายการเงินร่วมกับตลาดเงิน
และสถาบันการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสื่อมวลชนและสาธารณะ ฯลฯ เรายัง
ได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปีจ านวนมาก อาทิเช่น การสรรสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกคา้ด้วยมุมมองทางด้านความยั่งยืน 
และศักยภาพในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การจับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชาสังคมระดับสากล เพ่ือการลงทุนด้าน
ทรัพยากรที่ยั่งยืน ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก ร่วมกับภาคการศึกษาและภาครัฐเพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้และวิทยาการ
ทางด้านอาหารทะเล การเข้าไปมีส่วนและร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ ร่วมกับลูกค้า สมาคม
และองค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานก ากับตลาดเงินและตลาดทุน เป็นต้น 

เจ้าหนี้   
บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจริตและเคร่งครัด เพ่ือให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน

ได้รับผลตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม โดยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริง ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ แต่หากมีเหตุที่จะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทก็จะแจ้ง
เจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

คู่แข่ง   
บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่

เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต  จึงท าให้บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับคู่แข่งทางการค้า 
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ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายให้การ

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเด็ก
ก่อนวัยเรียน ทียู แคร์ เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่างบริษัท มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และสถานศึกษา
ในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเยาวชนทั้งคนไทยและลูกหลานแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัด
สมุทรสาครเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาพ้ืนฐานของไทย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการในการให้โอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการทียูเอฟปันน้ าใจสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเน่ืองของบริษัท ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองให้เข้มแข็ง เพ่ือเกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในตนเองและท้องถิ่น โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าต่อเน่ืองมาถึง 9 ปี ส าหรับ
กิจกรรมที่ด าเนินการตลอดปี 2558 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท”ในหน้า 99 ถึงหน้า 102  

การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา  
บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย โดยก าหนดระเบียบและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 อย่างเคร่งครัด  

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ส าหรับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีรายละเอียดก าหนดไว้ดังนี้ 
บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดท าแนวปฏิบัติ และก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งมีรายละเอียดข้อปฎิบัติที่
เคร่งครัด เพ่ือป้องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี ้ บริษัทมีการสอบ
ทานแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และด ารงไว้ซึ่งการ
ด าเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน และ
สื่อสารนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น บริษัท จะให้ความคุ้มครอง ต่อกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ี 

การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบริษัท ที่เป็นการคอร์รัปชั่น ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเก่ียวกับเรื่องทั่วไป 
และให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัท 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1)  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและก ากับ ให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย 

แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการด าเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าอันอาจน าสู่การคอร์รัปชั่น 
การให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่ าเสมอ 

2)  ผู้บริหารมีหน้าที่น านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นน้ีไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยก าหนดให้มีระบบการบริหารจัดการและมาตรการที่เหมาะสมในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการ และ
ทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย และธุรกิจ 

3)  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น ในงานที่รับมอบหมาย รวมทั้งแจ้งเบาะแส 
หากพบการกระท าอันส่อทุจริตหรือเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น 
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ข้อปฏิบัติทั่วไป 
1)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งของตน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ด าเนินการ เพ่ือการคอร์รัปชั่น โดยยังประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น 
2)  นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระท าในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง 

o การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ 
o การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด 
o การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน 
o การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษัท 
o การฟอกเงิน 
o การยับยั้ง หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 
o การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้สิ่งของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม ฯลฯ 
o การบริจาคเพ่ือการกุศล 
o เงินสนับสนุน 

เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
1)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ 

รวมถึง บริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่ไม่สุจริต หรือเป็น
การเอื้อประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง 

2)  การเลี้ยงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัท หรือในกรณีที่ไม่มี
ระเบียบข้อบังคับก าหนดไว้ ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝงดังกล่าวข้างต้น 

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน  
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจาก

การด าเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระท าการใดที่ทุจริต ผิดกฏหมาย  โดยสามารถยื่นเร่ืองได้ที่  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

                  บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
                  ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
                  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
                  โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็น
ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง

การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์นักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่า
เทียมกัน และน่าเชื่อถือ  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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คณะกรรมการได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่าง
มีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับ ซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้
กรรมการก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย  

- ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจ าป ีซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหารแต่ละท่าน 

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจ าปี ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหารแต่ละท่าน  ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนอัตรา
การจ่ายเงินโบนัส กรณีที่ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนักงานและบริษัท ผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 25 – 
30 ของผลตอบแทนรวมทั้งปี  

- ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ประกันคุ้มครองสุขภาพวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับ
กรรมการที่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี และมีถิ่นพ านักในประเทศไทย 

ซึ่งบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันเป็นจ านวนไม่สูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทน โดยเฉลี่ย
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ส าหรับ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้ 

หน่วย:ล้านบาท 
 ปี 2558 ปี 2557 

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

จ านวน (คน) 

ค่าตอบแทน / เบี้ยประชุม 

เงินเดือน / โบนัส 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

12 

7.35 

-  

- 

10 

- 

102.85 

  4.95 

13 

7.87 

-  

- 

10 

- 

89.11 

  4.83 

รวม 7.35 107.80 7.87 93.94 

คณะกรรมการเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้
ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทในส่วนของการด าเนินงานและ
สถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพ่ือท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในบริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะ
ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังท าให้บริษัทได้รับมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีผู้บริหารและผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน  ดังนี้ 

1. คุณธีรพงศ์  จันศิร ิ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. คุณวาย ยัท ปาโก้ ลี    รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายการลงทุนของบริษัท 
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3. คุณบัลลังก ์ไวยานนท์         ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
ส าหรับในปี 2558 บริษัทมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นัก

ลงทุน ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเน่ือง สรุปดังนี้ 
- Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 70 ครั้ง 
- Conference Call 75 คร้ัง 
- Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์  4 คร้ัง คือ หลังประกาศผลการด าเนินงาน 
- Opportunity Day by SET 4 คร้ัง 
- Plant Visit กับนักวิเคราะห์ 6 คร้ัง 
- Plant Visit กับผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คร้ัง 
- Oversea Roadshow  12 คร้ัง 
- Local Roadshow 8 ครั้ง 
นอกจากนี ้บริษัทยังได้จัดท าเอกสารเพ่ือการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ

บริษัทที่  www.thaiunion.com ดังนี ้
- เอกสารอธิบายผลการด าเนินงาน (Investor Note) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส 
- เอกสารสรุปข้อมูลของบริษัท (Presentation) ให้กับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส 
- วารสาร TUF IR-Newsletters ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เพ่ือรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทุกไตรมาส 
- ปฏิทิน IR/ ราคาวัตถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายช าระหนี้ระยะยาว ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัททุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง  
- รายงานประจ าปี ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลของบริษัท เป็นรายปี 
- การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้  
จากการที่บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด ท าให้บริษัทได้รับรางวัลผู้บริหารบริษัทจด

ทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย รางวัล CEO ขวัญใจนักวิเคราะห์ รางวัล IR ขวัญใจนัก
ลงทุนยอดเยี่ยมในกลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตร โดยทั้ง 2 รางวัลนี้ได้มาจากคะแนนเสียงของนักวิเคราะห์ และผู้บริหารกองทุน โดย
พิจารณาจากการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งให้โอกาสนักวิเคราะห์ได้เข้าถึงผู้บริหารระดับสูงอย่าง
ต่อเน่ือง 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้จัดท าข้อพึงปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ในการท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้สื่อสารให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความส าคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้ จะสามารถยกมาตรฐานการก ากับดูแลให้สูงขึ้น อีก
ทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรมและความน่าเชื่อถือของตลาดทุน จรรยาบรรณของ
บริษัท มีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ือง ดังนี้ 

1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น                                      

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน                                    

4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 

5) ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า                 

6) ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

7) ความรับผิดชอบต่อบริษัท 

8) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

9) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

10) การปกป้องและดูแลทรัพย์สินของบริษัท 

11) ทรัพย์สินทางปัญญา 

12) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13) รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท 

14) การใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

15) การให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ปัจจุบันมี นายปองพล ผลิพืช ต าแหน่ง ผู้จัดการ 
สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8549 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – The Practical Guide 2013  

สายงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control) การบริหารความเสี่ยง และการให้ความส าคัญต่อ
รายการผิดปกติทั้งหลาย เพ่ือให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในได้จัดท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะเน้นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัทและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  

ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบัติงานยังเป็นไปตามระบบที่วางไว้ ตลอดจนมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และมีการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่ส าคัญ 

การบริหารความเสี่ยง 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งคณะท างานจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เก่ียวข้องกับปัจจัยเสี่ยง
นั้นๆ โดยจะท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่าน

รับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันท า
การหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่ง
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

นอกจากนี ้เลขานุการบริษัทยังได้รายงานสถานการณ์ถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท ของกรรมการและ
ผู้บริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และน าเสนอสรุปรายงานการถือครองและการ
เปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทประจ าปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 
นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการท า

รายการที่เก่ียวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อย ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น
เก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ รายการระหว่างกันได้กระท าอย่างยุติธรรมโดย
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พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s 
length) และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในรายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว โดย
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และใน
รายงานประจ าปี รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)  

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทยังคงมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันต่อไปในอนาคต เน่ืองจากการท าธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) และ/หรือตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทางการค้า เพ่ือให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าว
สมเหตุสมผลและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นส าคัญ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบจะท า
หน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจทานการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือผู้บริหารซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ไม่
มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมและไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น 


