
 

 

รายงานการปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงบริษทั
ควรจดัให้มีข้ึน เพ่ือช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทัให้มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและเป็นท่ียอมรับจากทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดว้ยเหตุน้ีคณะกรรมการจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัประกอบดว้ยกรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุล
อ านาจ เพ่ือใหเ้กิดการบริหารงานท่ีมีความเป็นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการซ่ึงจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนเพ่ิม
มูลค่าการลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นระยะยาว 

หลกัการ/แนวปฏบิัตทิีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษัท 

หมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

สืบเน่ืองจากการจัดท ารายงานประจ าปีจ าเป็นต้องรอข้อมูลผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 ท่ีจะถูกจดัท าและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชีวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ซ่ึงบริษทัมีก าหนดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และอนุมติัผลการด าเนินงานในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 จากนั้นตอ้งใช้
เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่นอ้ยกว่า 14 วนั เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น ซ่ึง
บริษทัก าหนดไวใ้นวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 หลงัจากนั้นจะสามารถส่งออก
หนังสือเชิญประชุมได้หลังจากปิดสมุดทะเบียนประมาณ 5 วนัท าการ 
เน่ืองจากตอ้งรอรายช่ือผูถื้อหุน้จากการปิดสมุดทะเบียนและการบรรจุซอง
ไปรษณีย ์ซ่ึงก็คือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ในขณะท่ีบริษทัได้ก าหนดวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ท าให้ไม่สามารถ
ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนั
ประชุม  
ทั้ งน้ี บริษัทเข้าใจดีว่า บริษัทอาจเล่ือนเวลาจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ออกไปเพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาท่ีมากข้ึนในการอ่านและศึกษาขอ้มูลจาก
หนงัสือเชิญประชุม แต่เพราะบริษทัเห็นวา่ในเดือนเมษายนเป็นเดือนท่ีมี
วนัหยุดราชการค่อนขา้งมาก ท าให้จ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีการจัดประชุมผูถื้อหุ้นหลงัช่วงวนัสงกรานต์มีจ านวน
ค่อนขา้งมาก จึงเห็นวา่การจดัประชุมท่ีเร็วข้ึนจะท าใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสใน
การเขา้ร่วมประชุมมากข้ึน  

  



 

 

หลกัการ/แนวปฏบิัตทิีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษัท 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการของบริษทัควรเป็นกรรมการ
อิสระ 

ประธานกรรมการของบริษทัคือ นายไกรสร จนัศิริ ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งธุรกิจ
ของบริษทั รวมถึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ จึงเป็นผลท าใหข้าดคุณสมบติัของการ
เป็นกรรมการอิสระ แต่เ ม่ือคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านสมควรเป็นประธาน
กรรมการของบริษทัต่อไป  เน่ืองจากท่านเป็นผูมี้ประสบการณ์อนัยาวนาน 
และมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถควบคุมดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการทุก
คนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้งท่านสามารถควบคุมการประชุมตลอดจน
ให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  ทั้ งน้ี สามารถพิสูจน์ได้จาก
ผลงานของบริษทัท่ีผ่านมาเกือบ 30 ปี จากบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่า
ตลาด 2 หม่ืนลา้นบาท กลายเป็นหน่ึงแสนลา้นบาท ท าให้บริษทัมีความ
มัน่คงและเจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

กรรมการอิสระไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัเกิน 9 ปี 

แมว้า่นายศกัด์ิ เก่ียวการคา้ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทัมานานถึง 17 
ปี แต่ดว้ยความตั้งใจและทุ่มเทใหก้บัการท างานอยา่งเต็มความสามารถ ดู
ได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ท าให้คณะกรรมการมี
ความเช่ือมัน่ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความไม่อิสระอย่างแน่นอน ประกอบกบั
กรรมการอิสระอีก 3 ท่านก็ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกบับริษทันานมากนัก จึง
ท าใหเ้กิดการถ่วงดุลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กรรมการของบริษทัแต่ละคนควรเขา้ร่วม
ประชุมอยา่งสม ่าเสมอ (มากกวา่ร้อยละ 75 จาก
การประชุมทั้งหมด) 

ดว้ยเหตุท่ีคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากพนัธมิตร
ทางธุรกิจยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริษทั มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไดแ้ก่ 
นายคิโยทากะ คิคูชิ มีถ่ินพ านักในประเทศญ่ีปุ่น ท าให้ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการไดต้ามท่ีก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัไดจ้ดัส่ง
ขอ้มูลวาระการประชุมและเอกสารสนบัสนุน ใหก้บักรรมการทุกท่าน และ
เปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรงกับประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน (GROUP CFO) ของบริษทั ก่อนวนัประชุม 

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระท่ีเป็น
ผูห้ญิงอยา่งนอ้ย 1 คน 

บริษทัมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งดา้น
ทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพศ แต่เพราะในปัจจุบนั บริษทัมี
จ านวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัมีโอกาส
ในการสรรหากรรมการเพ่ิม บริษทัก็พร้อมและยนิดีท่ีจะมีกรรมการอิสระท่ี
เป็นผูห้ญิงอยูใ่นคณะกรรมการอยา่งแน่นอน 

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ CG Committee 

บริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาขอ้มูลและพิจารณาตามความเหมาะสม 



 

 

หลกัการ/แนวปฏบิัตทิีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษัท 

บริษทัควรจดัใหมี้โครงการให้สิทธิแก่ผูบ้ริหาร
ในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยมีระยะเวลา
ในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี ก าหนดราคาใช้
สิทธิท่ีสูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการ
จดัสรรสิทธิรวมถึงไม่มีการกระจุกตวัเกิน 5% 

บริษทัอยูร่ะหวา่งการศึกษาขอ้มูลและพิจารณาตามความเหมาะสม 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงการปฏิบติัต่อผู ้

ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม การด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย บริษทัมีการควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ บริษทัยึดถือและปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการ
บริษทัจะก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูล้งทุนมัน่ใจได้ว่า บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัเวลา 

บริษทัไดจ้ดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ท่ีทัว่ถึงกนัในผูถื้อหุ้นไม่วา่จะถือหุน้อยูเ่ท่าใดก็ตาม ทั้งผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อ
หุน้ โดยปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดัอยา่งเคร่งครัด และตระหนกัวา่ผูถื้อหุน้ควรมีสิทธิในการตดัสินใจ โดยไดรั้บขอ้มูลท่ี
เพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา รวมถึงส่งเสริมใหมี้การใชสิ้ทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
การจดัประชุมผูถื้อหุน้  
- ก าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทั ซ่ึงก็คือภายใน

วนัท่ี 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัก็จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับใน
ปีน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 โดยบริษทัมีการเตรียมการดงัน้ี 

ก่อนการประชุมและการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
- คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอ

วาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 รวมถึงค าถามล่วงหนา้ โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บริษทัแจง้ข่าวสารดงักล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั เป็นเวลา 93 วนัก่อนวนัส่งหนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองดงักล่าวไดก่้อนการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้  

- บริษทัได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียด
วตัถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถว้นและเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และหนังสือมอบ



 

 

ฉันทะทุกแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัท่ี 
www.thaiunion.com ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 35 วนั 

- บริษทัมอบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีรายละเอียดครบถว้นและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ 
หนังสือมอบฉันทะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งตวัแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบ
อ านาจในการเขา้ประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจ าปีในรูปแบบของ CD ROM ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปี 2560 เป็นเวลา 16 วนั  

- บริษทัไดน้ าหนงัสือเชิญประชุมลงประกาศในหนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดยส์ าหรับฉบบัภาษาไทย และบางกอกโพสตส์ าหรับ
ฉบบัภาษาองักฤษ เป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชุม 7 วนั เพ่ือเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ล่วงหนา้ ท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมไดต้ามวนัและเวลาดงักล่าว 

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้และระหวา่งการประชุม 
- บริษทัส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายรวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมอยา่งเท่า

เทียมกนั โดยจดัเจา้หน้าท่ีตอ้นรับอย่างเพียงพอเพ่ือให้ขอ้มูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และไดน้ าระบบ 
AGM Voting ซ่ึงให้บริการโดยบริษทั ควิดแลป จ ากดั มาใชใ้นการจดัการประชุมสามญัประจ าปี 2560 ตั้งแต่การจดัเตรียม
ขอ้มูลผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ลงทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมโดยพิมพบ์ตัรลงคะแนนเสียง จนถึงการนบั
คะแนนเสียงในท่ีประชุม  และเปิดให้ผูถื้อหุ้นไดล้งทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ณ 
สถานท่ีอนัเป็นท่ีรู้จกัดีและสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ สถานีโทรทศัน์กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานคร โดยในปีท่ีผา่นมา มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2560 รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,237 ราย นับจ านวนหุ้นได ้3,177,186,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.58 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีออกและเรียกช าระแลว้  

- ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุมสามญัประจ าปี 2560 ร่วมกบักรรมการท่านอ่ืนรวมเป็น 11 ท่าน จาก 
12 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร(CEO) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ส าหรับกรรมการท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุม
ไดเ้น่ืองจากเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ในต่างประเทศ ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม แต่อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะ
ไม่ไดม้าร่วมประชุม ท่านเหล่านั้นก็ไดพิ้จารณาขอ้มูลต่างๆ พร้อมทั้งไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากวาระการ
ประชุมท่ีไดส่้งใหไ้ปก่อนแลว้ นอกจากน้ี ยงัมีผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน (Group CFO) ผูจ้ดัการ
ทัว่ไปดา้นการเงินองค์กร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่มบริษทั ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เขา้ร่วมในการประชุม เพ่ือสามารถตอบขอ้
ซกัถามตามวาระต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น รวมถึงประธานในท่ีประชุมไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริม
ใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั 

- ประธานในท่ีประชุมไดม้อบหมายใหพิ้ธีกรในท่ีประชุมช้ีแจงถึงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการประชุมทั้งหมด ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง รวมถึง วิธี
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน โดยขอใหผู้ส้อบ
บญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และอาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้จ านวน 2 รายมาเป็นพยานและผู ้

http://www.thaiunion.com/


 

 

ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และในระหวา่งการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิถามค าถาม แสดงความ
คิดเห็น ใหค้  าแนะน า และซกัถามอยา่งเตม็ท่ีตลอดเวลาด าเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอบ
ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นดว้ยทุกคร้ัง ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีผูถื้อหุ้นซกัถามและเสนอความเห็น
รวม 8 ราย  

- บริษทัไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงซ่ึงมีแถบบาร์โคด้ ส าหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียงในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น  ทั้งน้ีก็เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนแยก
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในแต่ละท่านไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนน
เสียงเม่ือจบแต่ละวาระการประชุมอยา่งชดัเจนในหอ้งประชุม เพ่ือใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส รวมถึงจดัให้
มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวีดีทศัน์ เพ่ือเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั และใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีสนใจขอรับจาก
บริษทัไดท่ี้ส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หลงัการประชุมและรายงานการประชุม 
- บริษทัน าส่งมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ทุกวาระยกเวน้ในส่วนของค าถามจากผูถื้อหุ้นและค าตอบไป

เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.thaiunion.com ในวนัเดียวกนัโดยทนัที จากนั้นจึงค่อยน าส่งรายงานการประชุมผู ้
ถือหุ้นฉบบัเตม็ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัหลงัการประชุมเม่ือวนัท่ี 18 
เมษายน 2560 หรือ 13 วนัหลงัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุนทัว่ไปสามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูล เสนอความคิดเห็นหรือแจง้ความตอ้งการของผูถื้อหุ้นมายงับริษทัไดท่ี้ เลขานุการบริษทั ส านักประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392 
และจากการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีส่งเสริมการให้สิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นผลให้ไดรั้บการประเมิน

คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ในระดบัดีเยีย่ม 

การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุ้น และทราบถึงหนา้ท่ีในการดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่ง
เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 

- คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั จดัท าขอ้มูลเพ่ือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเก่ียวกบัการให้สิทธิผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 รวมถึงส่งค าถามล่วงหนา้ โดยช่องทางระบบอิเลค็โทรนิกส์ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั เป็นเวลา 93 วนัก่อนวนัส่งหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือให้เวลาแก่ผู ้
ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักล่าวไดก่้อนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ส าหรับการให้สิทธิผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการเสนอวาระเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้นั้น บริษทั
ปฏิบติัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีท่ีผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด นอกจากน้ี บริษทัไม่มี
การเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ 

- การอ านวยความสะดวก ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใด
คนหน่ึงเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการ เสนอรายช่ือของกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 2 ท่าน เพ่ือเป็นทางเลือกใน



 

 

การรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2560 มีผูถื้อหุน้ 198 รายมอบฉนัทะให ้คุณศกัด์ิ เก่ียวการคา้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผูถื้อหุน้ 189 ราย
มอบฉันทะให้ นายกีรติ อสัสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระท่ีบริษทั
เสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทน    

- การจดัใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระการประชุม โดยใชร้ะบบ AGM Voting จดัท าบตัรลงคะแนนแยก
ตามวาระ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดต้ามสมควร ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และน าคะแนน
เสียงดงักล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบ
วาระนั้น จากนั้นน าผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสียงท่ีไดล้งไวล่้วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  และเก็บบตัรลงคะแนนไว้
เป็นหลกัฐานตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทับนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เผยแพร่มติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ทุกวาระ ยกเวน้ในส่วนของค าถามจากผูถื้อหุ้นและค าตอบ ไวบ้น
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัท่ี www.thaiunion.com ในวนัเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยน าส่งรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัเต็มให้กับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัภายใน 14 วนั
หลงัจากวนัประชุม เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้

- บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารโดยการแจง้ให้ทุก
ท่านรับทราบหนา้ท่ีในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 วนัท าการหลงัจากวนัท่ี ซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และไม่ให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือ
ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบ
ต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ยกเวน้ในกรณีท่ีราคาหุน้มี
การเปล่ียนแปลงติดต่อกนัเป็นเวลานาน อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซ่ึงท าใหร้ายการซ้ือขายดงักล่าวของ
ผูบ้ริหารเกิดข้ึนตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารยงัทราบถึงบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัดูแลและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัส้ินปี ไวใ้นรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดท่ี
กรรมการและผูบ้ริหารมีส่วนได้เสีย จะตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดง
ความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ  

- คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.2/2552 เร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยท่ีมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ก าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร



 

 

ตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการกิจการของบริษทัและบริษทัย่อย ทั้ งน้ี เพ่ือให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้

บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกกลุ่มใหไ้ดรั้บการปฏิบติัท่ีดีอยา่งเท่าเทียมกนั เน่ืองจากเห็น
ความส าคญัของการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดจนการไดรั้บความร่วมมือระหวา่งกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อบริษทัใหส้ามารถสร้าง
ความมัง่คัง่ สร้างงาน และสร้างกิจการใหมี้ฐานะการเงินท่ีมัน่คงในระยะยาวได ้ดงันั้น บริษทัจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบติัใหเ้กิด
ความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบติัตาม ซ่ึงสามารถสรุป
แนวทางไดด้งัน้ี 

- ผู้ถือหุ้น 
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือ

ได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผูถื้อหุ้น ด้วยการด าเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น โดยมีผล
ประกอบการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอและยัง่ยืน มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย 
และเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเต็มความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก พร้อมทั้งค  านึงถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา เพ่ือตอบแทนความเช่ือมัน่ท่ีผูถื้อหุ้นมีให้กบับริษทั ตลอดจน
สร้างผลตอบแทนการลงทุนใหเ้ป็นท่ีพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  

- พนักงาน  
บริษทัปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการ

สมรส ภาษา หรือต าแหน่ง ไม่มีการใชห้รือสนับสนุนการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและ
คอรัปชัน่ทุกรูปแบบ  

บริษทัมีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานใหส้ามารถรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพ ดึงดูดคนเก่ง
จากภายนอก และมุ่งเนน้การตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมภายในองคก์ร ความสามารถในการแข่งขนั
ในตลาดแรงงาน ตลอดจน ขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและค่านิยม
ขององค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั โดย
พิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบติังานของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกบัการพิจารณาดา้น
ความเท่าเทียมภายในบริษทั ซ่ึงประเมินจากขอบเขตความรับผิดชอบ ความซบัซอ้นของงาน ประสบการณ์และทกัษะท่ีใชใ้นการ
ท างานท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ีบริษทัได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวลัตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการ
ด าเนินการของบริษทัเพื่อผลกัดนัวฒันธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน 

นโยบายการจ่ายเงินรางวลัทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินการของบริษทั โดยก าหนดเป้าหมายและ
ตวัวดัในแต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ระยะยาวของบริษทั ซ่ึงเรียกวา่ Enterprise Objective โดยมีการวดัผล 4 ดา้น ดงัน้ี 



 

 

1. Drive Superior Financial Performance - ผลกัดนัความเป็นเลิศในการบริหารการเงินและประสิทธิภาพการใชเ้งินทุน 
2. Accelerate Growth – มุ่งเนน้การเติบโตแบบกา้วกระโดดทั้งจากการเติบโตของธุรกิจปัจจุบนั และการขยายการลงทุนซ้ือ

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

แข่งขนัทางธุรกิจ และเพ่ือพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 
4. Build Differentiated Capabilities – เพื่อเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื นวตักรรม และคุณภาพ 

บริษทัก าหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ดงัน้ี 
• ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั 
• อตัราการจ่ายเงินรางวลั (โบนสั) กรณีท่ีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนกังานและบริษทั ผูบ้ริหารจะ

ไดรั้บเงินรางวลัในอตัราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี  
บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ ซ่ึงมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การจดัการดูแลตรวจ

สุขภาพประจ าปี แผนการประกนัสุขภาพ การประกนัชีวติ การประกนัอุบติัเหตุ การจดัสถานท่ีออกก าลงักาย การจดักิจกรรมสนัทนา
การต่างๆ เพ่ือให้พนักงานไดผ้่อนคลายจากการท างาน และท่ีส าคญับริษทัไดจ้ดัสรรผลประโยชน์ระยะยาวท่ีช่วยการยงัชีพของ
พนกังานและครอบครัวหลงัการเกษียณจากหนา้ท่ีการงานแลว้ ในรูปแบบของเงินบ าเหน็จเกษียณอาย ุซ่ึงบริษทัจะกนัเงินส ารองไว้
ทุกๆ ปี เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัสามารถจ่ายเงินทดแทนให้กบัพนักงานตามสิทธิท่ีพึงมีไดใ้นอนาคต และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
พนักงานไดมี้การเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเขา้สู่วยัเกษียณเป็นการล่วงหน้า จึงไดร่้วมกบัส านักงานประกนัสังคมจัด
หลกัสูตรอบรมเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมเงินเพ่ือการเกษียณให้แก่พนักงานท่ีสนใจ นอกจากน้ี ยงัมีการ
พิจารณาถึงการรักษารายไดข้องพนกังานในรูปของค่าจา้งและผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจหยดุชะงกั
เป็นการชัว่คราว โดยขยายความคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยัผลกระทบทางธุรกิจให้คลอบคลุมรายไดข้องพนกังานท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการหยดุชะงกัของการด าเนินธุรกิจดว้ย 

การจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน แบ่งเป็น ดงัน้ี  
1. ค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน ซ่ึงมีการปรับเพ่ิมอตัราเงินเดือน

ปีละ 1 คร้ัง โบนสัประจ าปี กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีให้กบัพนกังานในทุกระดบั โดยบริษทัสมทบตั้งแต่ร้อยละ 2.5 
ถึง ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ข้ึนอยูก่บัอายงุานของพนกังาน ทั้งน้ีในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพส าหรับพนกังานเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 41.72 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัในระยะยาว ไดแ้ก่ เงินเกษียณอายงุาน จ่ายใหต้ามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นคู่มือสวสัดิการพนกังาน ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองเงินเกษียณส าหรับปี 2560 เท่ากบั 71.78 ลา้นบาท และใน
ปี 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินเกษียณส าหรับพนกังานเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 8.14 ลา้นบาท 

ดา้นการพฒันาบุคลากร 
นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษทั คือ พนกังานทุกคน คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองคก์ร และมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั

ไป ทุกคนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในผลการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน แต่มีความหมาย เรามีความเช่ือว่าบุคคลากรทุกคนมี
ความสามารถหรือมีขอ้เด่นของตวัเอง ซ่ึงทางบริษทัจะท าให้พนกังานทุกๆ คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถน าขอ้เด่นของตนเอง
ออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รและตวัเองไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น ทุกคนจะไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัไป  



 

 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับริษทัรวมถึงผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและทัว่ถึง 
โดยการจดัประชุมผูบ้ริหารพบพนกังานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังแนวทางการด าเนินการ เป้าหมายประจ าปี ตลอดจนผลงานท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกนั รวมถึงเป็นการใหข้วญัและก าลงัใจในการปฎิบติังานในสถานการณ์
ต่างๆ 

- ลูกค้า 
บริษทัปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความรับผิดชอบดงัน้ี 
- ผลิตสินคา้อาหารท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยั (Food Safety) และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้(Traceability) ภายใต้
กระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ 
เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
- ก าหนดราคาสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมตามระดบัรายละเอียด และคุณภาพสินคา้และบริการ ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
- ด าเนินการโดยให้มีตน้ทุนท่ีเหมาะสมเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยยงัรักษาคุณภาพของการบริการท่ีไดม้าตรฐานของบริษทั
ตามท่ีลูกคา้ไดก้ าหนดไว ้
- ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวงัของลูกคา้หรือสูงกวา่ และตรงตามก าหนดระยะเวลาส่งมอบ
ตามท่ีไดต้กลงกบัลูกคา้ 
- ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความสุภาพอ่อนนอ้ม มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีงาม ตามเหตุและผล ซ่ือสตัยสุ์จริต เอาใจใส่ลูกคา้ทุกคนดว้ย
ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยไม่ใชว้จิารณญาณส่วนตวัเขา้มาตดัสิน 
- ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้
ทราบล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัและร่วมหาแนวทางแกไ้ขไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
- จดัท าขอ้มูลเก่ียวกบัค าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ั้งคุณสมบติัและรายละเอียดของสินคา้และบริการ ตลอดจนวิธีการใช ้
วิธีการเก็บรักษา ให้กบัลูกคา้ รวมถึง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และบริการอ่ืนๆ ท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อ
เหตุการณ์ แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้มีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิด
ความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการ เพ่ือเป็นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้แบบ
ยัง่ยนื 
- ให้ความส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ ไม่น าความลบัของลูกคา้ไปเปิดเผยหรือใชเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
- จดัให้มีช่องทาง กระบวนการ และบุคลากร ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการให้บริการ โดย
ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 

  



 

 

- คู่ค้า    
บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่คา้ไดแ้สดง

ความคิดเห็นและยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท างานร่วมกนั  ตลอดจนการเก็บรักษาความลบัทางการคา้ของคู่คา้ โดยไม่
น าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน บริษทัมีนโยบายการคดัเลือกคู่คา้ โดยมีการพิจารณาเร่ืองการใชแ้รงงานท่ีถูกกฎหมายทุกคร้ัง รวมทั้งมี
การส่ือสารให้รับทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานท่ีถูกตอ้ง  (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพิจารณาด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังานในการคดัเลือกคู่คา้ และมีการเปรียบเทียบราคา หรือการประกวดราคา 
ซ่ึงตอ้งอนุมติัโดยผูมี้อ  านาจของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสในงานดา้นจดัซ้ือ 

และนอกจากการประสานงานผา่นช่องทางปกติ เช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกบัลูกคา้ ฝ่ายจดัซ้ือร่วมกบัคู่คา้และผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
ฝ่ายการบุคคลร่วมกบัพนกังาน ฝ่ายประสานงานราชการ และฝ่ายธุรการร่วมกบัภาครัฐและชุมชนทอ้งถ่ิน ฝ่ายการเงินร่วมกบัตลาด
เงินและสถาบนัการเงิน ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ร่วมกบัตลาดทุนและนกัลงทุน ฝ่ายส่ือสารองคก์รร่วมกบัส่ือมวลชนและสาธารณะ 
เรายงัไดริ้เร่ิมกิจกรรมใหม่ๆ ในระหวา่งปีจ านวนมาก อาทิเช่น การสรรสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกคา้ดว้ยมุมมองทางดา้น
ความยัง่ยืน และศกัยภาพในดา้นนวตักรรมของผลิตภณัฑ ์การจบัมือเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รในภาคประชาสังคมระดบัสากล เพื่อ
การลงทุนดา้นทรัพยากรท่ีย ัง่ยืน ความร่วมมือดา้นการวิจยัและพฒันาเชิงลึก ร่วมกบัภาคการศึกษาและภาครัฐเพื่อสร้างฐานองค์
ความรู้และวิทยาการทางดา้นอาหารทะเล การเขา้ไปมีส่วนและร่วมขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรและแรงงานในเวที
ต่างๆ ร่วมกบัลูกคา้ สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน การเขา้ร่วมแลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์ในงานดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืกบัองคก์รภาคเอกชน หน่วยงานก ากบัตลาดเงินและตลาดทุน เป็นตน้ 

- เจ้าหนี ้  
บริษทัยดึมัน่ในการปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ีไดต้กลงไวอ้ยา่งสุจริตและเคร่งครัด เพ่ือใหเ้จา้หน้ีการคา้และสถาบนั

การเงินไดรั้บผลตอบแทนท่ีถูกตอ้งและยติุธรรม โดยจะหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจน
ไม่ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อเจา้หน้ี แต่หากมีเหตท่ีุจะท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัใน
สญัญา บริษทัก็จะแจง้เจา้หน้ีและสถาบนัการเงินเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

- คู่แข่ง   
บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีอยา่งยติุธรรม มีจรรยาบรรณ และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหา

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต  จึงท าใหบ้ริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคูแ่ข่งทางการคา้ 

ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  
บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน สงัคม และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยมีนโยบายใหก้าร

สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทั้งดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งดีท่ีสุด ไดแ้ก่ โครงการเตรียมความพร้อม
เด็กก่อนวยัเรียน ทียเูอฟ แคร์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งบริษทั มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และ
สถานศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาคร เพ่ือปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเยาวชนทั้งคนไทยและลูกหลานแรงงานขา้ม
ชาติในเขตจงัหวดัสมุทรสาครเพ่ือเขา้สู่ระบบการศึกษาพ้ืนฐานของไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของกระทรวงศึกษาธิการในการให้
โอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  โครงการทียปัูนน ้ าใจสู่บา้น
เกิด ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองของบริษทั ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนในการพฒันาชุมชนบา้นเกิดของตนเองให้
เขม้แขง็ เพ่ือเกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเองและทอ้งถ่ิน โครงการบริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี



 

 

ท าต่อเน่ืองมาถึง 10 ปี ส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการตลอดปี 2560 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นหวัขอ้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ
บริษทั”  

นอกเหนือไปจากนโยบายท่ีกลุ่มบริษทัไทยยเูน่ียนจะตอ้งด าเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย และพนัธะ
สญัญาอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัเก่ียวขอ้ง และเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริษทัท่ีจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 30 ลดการใชน้ ้ าลงร้อยละ 20 และลดขยะไปสู่การฝังกลบร้อยละ 20 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นอยา่งยิง่ โดยสามารถสรุปแผนด าเนินการด าเนินการไดด้งัน้ี 

1. การมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซ่ึงมีการมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกนัผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-
and-safety) 

2. การจดัตั้ง ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั โดยใชง้บประมาณการลงทุนจดัตั้งศูนย์
กวา่ 20 ลา้นบาท ซ่ึงมีอุปกรณ์เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลเพ่ือเป็นศูนยร์วบรวมความรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยั และเป็นศูนยฝึ์กอบรมใหก้บัพนกังาน 

3. การอบรมพนกังานทั้งก่อนเร่ิมงาน และระหว่างปฏิบติังาน การฝึกอบรมน้ีจะถูกจดัข้ึนให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน
ของพนกังานนั้นๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานจะมีความรู้ความเขา้ใจในวิธีป้องกนัตวัเองจากอนัตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจากงานท่ีตนเองปฏิบติัอยู ่

4. การประเมินความสอดคลอ้งกบักฎหมายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่ พนกังานไดรั้บการอบรมตามกฎหมายหรือมี
คุณสมบติัท่ีกฎหมายก าหนด ไม่วา่จะเป็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั หรือความปลอดภยัในหน่วยธุรกิจ และในปี 2560 เป็นตน้
ไป จะมีการเร่ิมด าเนินการในการประเมินศกัยภาพพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเพ่ิมเติมจากท่ี
กฎหมายทอ้งถ่ินก าหนด เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เทียบเคียงในระดบัสากล 

การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา  
บริษทัไม่อนุญาตใหพ้นกังานใชโ้ปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมาย โดยก าหนดระเบียบและส่งเสริมใหพ้นกังาน

ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 อยา่งเคร่งครัด  

การต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 ส าหรับ

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ มีรายละเอียดก าหนดไวด้งัน้ี 
บริษทัจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมกนัน้ี บริษทัไดจ้ดัท าแนวปฏิบติั และก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพ่ือต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ซ่ึงมีรายละเอียดขอ้
ปฎิบติัท่ีเคร่งครัด เพ่ือป้องกนั และ/หรือจดัการกบัการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายน้ี ทั้งน้ี บริษทั
มีการสอบทานแนวปฏิบติัและขั้นตอนการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และ
ด ารงไวซ่ึ้งการด าเนินธุรกิจบนฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม
นโยบายน้ีโดยทัว่กนั และส่ือสารนโยบายน้ีไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกทราบ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ บริษทั จะ

http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety
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ให้ความคุม้ครอง ต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และ
แนวปฏิบติัเพ่ือต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ี 

การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบริษทั ท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ ให้ถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงต่อระเบียบวินยัเก่ียวกบัเร่ือง
ทัว่ไป และใหไ้ดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยั ตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการฝึกอบรมแก่
พนกังานเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  
1)  คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบั ให้มัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปตาม

นโยบาย แนวปฏิบติั และขั้นตอนการปฏิบติั ดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการ
ควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการเงินและการด าเนินการ ของกระบวนการทางบญัชีและการเก็บบนัทึกขอ้มูล รวมถึง
กระบวนการอ่ืนๆในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการ
กระท าอนัอาจน าสู่การคอร์รัปชัน่ การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

2)  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีน านโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ีไปปฏิบติั รวมทั้งส่ือสารนโยบายและสร้างความตระหนกัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร โดยก าหนดให้มีระบบการบริหารจดัการและมาตรการท่ีเหมาะสมในการก ากบัและส่งเสริมการ
ด าเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ 

3)  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัมีหนา้ท่ีเฝ้าระวงัและป้องกนัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ ในงานท่ีรับมอบหมาย รวมทั้งแจง้
เบาะแส หากพบการกระท าอนัส่อทุจริตหรือเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ 

ขอ้ปฏิบติัทัว่ไป 
1)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน โดยไม่อาศยั หรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งของ

ตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ด าเนินการ เพ่ือการคอร์รัปชัน่ โดยยงัประโยชน์อนัมิชอบต่อ
ตนเองหรือผูอ่ื้น 

2)  นอกเหนือจากการปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้ การกระท าในขอ้ 1 ใหห้มายรวมถึง 
- การให ้หรือรับ ของขวญั หรือบริการ 
- การให ้หรือรับ เงินสด หรือส่ิงของแทนเงินสด 
- การติดสินบนเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน 
- การยกัยอกทรัพยสิ์น หรือเวลางาน ของบริษทั 
- การฟอกเงิน 
- การยบัย ั้ง หรือขดัขวาง กระบวนการยติุธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 
- การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ การใหส่ิ้งของและบริการ การโฆษณา
ส่งเสริม  

- การบริจาคเพื่อการกศุล 
- เงินสนบัสนุน 

     เพื่อก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ อนัไม่พึงจะมี หรืออนัมิควรจะได ้ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 



 

 

ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการใหแ้ละรับของขวญั ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
1) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวญั ของมีค่าใดๆ รวมถึง 

บริการต่างๆ จากคู่คา้ ตวัแทนซ้ือขาย เจา้หน้ี บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษทั ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ท่ีไม่สุจริต หรือเป็น
การเอ้ือประโยชน์ต่อคู่คา้ หรือ ตวัแทนซ้ือขาย เจา้หน้ี บุคคลภายนอกและตนเอง 

2) การเล้ียงรับรอง รับ หรือให้ของขวญัตามประเพณี ให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทั หรือในกรณีท่ีไม่มี
ระเบียบขอ้บงัคบัก าหนดไว ้ใหด้ าเนินการอยา่งเหมาะสม รัดกมุ โปร่งใส และปราศจากวตัถุประสงคแ์อบแฝงดงักล่าวขา้งตน้ 

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน  
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีแสดงวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายจาก
การด าเนินงานของบริษทั หรือการท่ีพนกังานคนใดหรือกลุ่มใดกระท าการใดท่ีทุจริต ผิดกฏหมาย  โดยสามารถยืน่เร่ืองไดท่ี้  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานตรวจสอบ  
บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ชั้น 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 

นอกจากน้ี ยงัมีช่องทางภายในองคก์รส าหรับการร้องเรียนของพนกังานอีกหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซ่ึงสามารถ
ดูรายละเอียดช่องทางดงักล่าวไดท่ี้หัวขอ้ “ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนของพนกังาน” ในหนา้ 77 โดย
ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนทั้งท่ีเป็นพนกังาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผูแ้จง้
เบาะแส จะไดรั้บการปกป้องและคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและทางเวบ็ไซต์
นกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุนสถาบนั และบุคคลใดๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
อยา่งเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกนโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน  

คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั เพ่ือแสดงให้เห็นวา่รายงานทางการเงินถูกตอ้งเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชี และนโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมโดยถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถให้ความ
มัน่ใจอยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ 



 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ และโบนสัประจ าปี ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียเม่ือ
เทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั และเพียงพอต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการไดรั้บ ซ่ึงไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ 
นอกจากน้ีกรรมการก็ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย  

-  ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมกรรมการ เงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และโบนสัประจ าปี ซ่ึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบติังานประจ าปีของผูบ้ริหารแต่ละ
ท่าน 

- ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และโบนสัประจ าปี ซ่ึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั ผลการปฏิบติังานประจ าปีของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั ส่วน
อตัราการจ่ายเงินโบนสั กรณีท่ีผลงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในส่วนของพนกังานและบริษทั ผูบ้ริหารจะไดรั้บเงินรางวลัใน
อตัราร้อยละ 25 – 30 ของเงินเดือนรวมทั้งปี 

-  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ วงเงินประกนัคุม้ครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท ส าหรับ
กรรมการท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 70 ปี และมีถ่ินพ านกัในประเทศไทย 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ีย
ประชุม และโบนสัประจ าปี 

1. นายไกรสร  จนัศิริ ประธานกรรมการ 3,087,692.00 
2. นายเชง  นิรุตตินานนท ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 1,513,846.00 
3. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1,623,846.00 
4. นายชวน  ตั้งจนัสิริ กรรมการบริหาร 1,543,846.00 
5. นายฤทธิรงค ์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ

อาหารแช่แขง็และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
1,543,846.00 

6. นายชาน ชู ชง กรรมการบริหาร 1,623,846.00 
7. นายคิโยทากะ  คิคูชิ (เร่ิม 7 พ.ย.59) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1,498,846.00 
8. นายราวนิเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต ์เอส กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1,543,846.00 
9. นายศกัด์ิ  เก่ียวการคา้ กรรมการอิสระ 2,383,846.00 
10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย กรรมการอิสระ 2,188,846.00 
11. นายกีรติ  อสัสกลุ กรรมการอิสระ 1,753,846.00 
12. นายนาถ  ล่ิวเจริญ กรรมการอิสระ 1,843,846.00 
  22,149,998.00 

ซ่ึงบริษทัเห็นวา่ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกนัเป็นจ านวนไม่สูงเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉล่ียของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เน่ืองจากบริษทัค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นหลกั ส าหรับ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2560 เทียบกบัปีก่อน เป็นดงัน้ี 
หน่วย:ลา้นบาท 



 

 

 ปี 2559 ปี 2560 
 คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
จ านวน (คน) 
ค่าตอบแทน / เบ้ียประชุม 
โบนสักรรมการ 
เงินเดือน / โบนสั 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

12 
  7.52 
15.00 

- 
- 

10 
- 
- 

99.79 
  5.44 

12 
  7.15 
15.00 

- 
- 

11 
- 
- 

141.81 
  6.42 

รวม         22.52        105.23         22.15      148.23 

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน 
คณะกรรมการเห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง  ครบถว้น และโปร่งใส ให้กับผูถื้อหุ้นทุกท่าน

ตลอดจนผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัจึงไดจ้ดัให้มีการส่ือสารขอ้มูลของบริษทัในส่วนของการ
ด าเนินงานและสถานะทางการเงินภายใตก้รอบของกฎหมาย อยา่งชดัเจนทนัเวลา เพ่ือท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจในบริษทัได้
อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับและสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน อีกทั้งยงัท าใหบ้ริษทัไดรั้บมุมมองของสาธารณชนท่ีมี
ต่อบริษทั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษทัต่อไป โดยจดัตั้งข้ึนเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีมี
ผูบ้ริหารและผูท้  าหนา้ท่ีรับผิดชอบงานติดต่อส่ือสารกบัสาธารณชนไวอ้ยา่งชดัเจน  ดงัน้ี 

1. นายธีรพงศ ์ จนัศิริ         ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. มร.ยอร์ก ไอร์เล ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินกลุ่มบริษทั  
3. นายบลัลงัก ์ไวยานนท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ส าหรับในปี 2560 บริษทัมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินแก่นกัวเิคราะห์ 

นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ อยา่งต่อเน่ือง สรุปดงัน้ี 
- Company Visit จากนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์ 43 คร้ัง 
- Conference Call 44 คร้ัง 
- Analysts Meeting กบันกัวเิคราะห์ 5 คร้ัง  
- Opportunity Day by SET 4 คร้ัง 
- Plant Visit กบันกัวเิคราะห์และนกัลงทุน 5 คร้ัง 
- Plant Visit กบัผูถื้อหุน้รายยอ่ย 2 คร้ัง 
- Oversea Roadshow 13 คร้ัง 
- Local Roadshow 8 คร้ัง 
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัท าเอกสารเพ่ือการเปิดเผยขอ้มูลใหก้บัสาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง

บริษทัท่ี  www.thaiunion.com ดงัน้ี 
- เอกสารอธิบายผลการด าเนินงาน (Investor Note) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นรายไตรมาส 
-  เอกสารสรุปขอ้มูลของบริษทั (Presentation) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์เป็นรายไตรมาส 
-  วารสาร TU IR-Newsletters ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน เพ่ือรายงานขา่วสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ทุกไตรมาส 
-  ปฏิทิน IR/ ราคาวตัถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายช าระหน้ีระยะยาว ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

http://www.thaiunion.com/


 

 

-  รายงานประจ าปี ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้สนใจศึกษาขอ้มลูของบริษทั เป็นรายปี 
-  การรายงานหรือการแจง้ขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีควรเปิดเผยตามประกาศท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้ 

จากการท่ีบริษทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใสมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัต่างๆ ดงัน้ี 
- รางวลับริษทัท่ีมีการบริหารจดัการดีเด่นประจ าปี 2560 ของนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย 
- รางวลัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดีเด่นในประเทศไทย นายธีรพงศ ์จนัศิริ ของนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย 
- รางวลัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินดีเด่นในประเทศไทย นายยอร์ก ไอร์เล ของนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย 
- รางวลัจากผลส ารวจผูบ้ริหารทัว่เอเชีย(ไม่รวมญ่ีปุ่น) ประจ าปี 2560 ประเภทบริษทัไทยในหมวดสินคา้อุปโภคบริโภค 
โดย Institutional Investor รางวลัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดีเด่นในประเทศไทย นายธีรพงศ ์จนัศิริ และรางวลัประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินดีเด่นในประเทศไทย นายยอร์ก ไอร์เล 

- รางวลัดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่นประจ าปี 2560 ของนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย 
- รางวลันักลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม จากงาน SET Awards 2560 จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทีมนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ของไทยยูเน่ียนท าหน้าท่ีให้ข้อมูลแก่นักลงทุนได้อย่างความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและมีความ
รับผิดชอบ ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัดงักล่าวส าหรับกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดสูงกวา่ 100,000 ลา้นบาท  

- รางวลันกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยีย่มจากนิตยสาร IR Magazine บริษทัในธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานกลุ่มประเทศ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประจ าปี 2560 การใหข้อ้มูลของฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของไทยยเูน่ียนเป็นท่ียอมรับกนัเป็น
อยา่งดีในกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคพ้ืนฐานในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

- รางวลับริษทัท่ีทรงเกียรติสูงสุดในประเทศไทย โดยนิตยสาร Institutional Investor จดัอนัดบัรางวลัดงักล่าวโดยการ
รวบรวมความเห็นจากนกัลงทุนกวา่ 3,000 ราย    

จรรยาบรรณธุรกจิ 
บริษทัไดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนว

ปฏิบติัในการท างานดว้ยความซ่ือสัตย  ์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซ่ึงแนวทางดงักล่าวไดส่ื้อสารให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและ
พนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การให้ความส าคญักบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีเหล่าน้ี จะสามารถยกมาตรฐานการ
ก ากบัดูแลให้สูงข้ึน อีกทั้งส่งเสริมความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุนในการจดัการของบริษทั สร้างความยติุธรรมและความน่าเช่ือถือของ
ตลาดทุน จรรยาบรรณของบริษทั มีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ือง ดงัน้ี 

1) ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้                                      
2) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
3) ความรับผิดชอบต่อพนกังาน                                    
4) ความรับผิดชอบต่อคูค่า้และเจา้หน้ี 
5) ความรับผิดชอบต่อการแข่งขนัทางการคา้                 
6) ความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
7) ความรับผิดชอบต่อบริษทั 
 

8) การปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั 
9) การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
10) การปกป้องและดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั 
11) ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
12) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
13) รายการระหวา่งกนัของกลุ่มบริษทั 
14) การใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
15) การใหข้อ้มูลหรือใหส้มัภาษณ์ต่อสาธารณชน 



 

 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัไดจ้ดัตั้งสายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหน่ึงในบริษทั ปัจจุบนัมี นายปองพล ผลิพืช ต าแหน่ง

ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการสอบบญัชี จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และเป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8549 ของสภาวชิาชีพบญัชี รวมถึงไดอ้บรมหลกัสูตร Anti-Corruption – The Practical Guide ปี 
2556 และปี 2559  

สายงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
ซ่ึงครอบคลุมทั้ งการด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance control) การบริหารความเส่ียง และการให้
ความส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้กบังบ
การเงิน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทั้ งน้ี สายงาน
ตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซ่ึงพิจารณาตามปัจจยัเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจะเนน้ความเส่ียงท่ี
มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัและความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
สอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ  

ซ่ึงท่ีผ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบติังานยงัเป็นไปตามระบบท่ีวางไว ้ตลอดจนมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความ
เส่ียง และมีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยงัไม่พบประเด็นความผิดพลาดท่ีส าคญั 

การบริหารความเส่ียง 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงมอบหมายใหค้ณะผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงคณะท างานจะประกอบดว้ยฝ่ายบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเส่ียง
นั้นๆ โดยจะท าการวเิคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียง เพ่ือก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงออกเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงนั้น รวมถึงการติดตามผลใหมี้การปฎิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไว ้และประสานงานกบั
คณะกรรมตรวจสอบ เพื่อเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการต่อไป 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหารโดยการแจง้ใหทุ้กท่าน
รับทราบหนา้ท่ีในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 
วนัท าการหลงัจากวนัท่ี ซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บ
ทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และการไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชข้อ้มูล
ภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



 

 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัไดร้ายงานสถานะการถือครองและการเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทั ของกรรมการและ

ผูบ้ริหารใหป้ระธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และน าเสนอสรุปรายงานการถือครองและ

การเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

 


