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สารจากประธานกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึง่บรษิทัควรจดั
ให้มีขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทให้มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนืและเป็นที่ยอมรบัจากทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดว้ยเหตุนี้คณะกรรมการจงึมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี อนัประกอบดว้ยกรรมการทีม่ี
คุณสมบตัิที่หลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับรษิัท เพศ โดยมี
กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 คน มปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินกจิการอยู่   
และผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์และความรบัผดิชอบ มโีครงสรา้งการบรหิารงานทีม่กีารควบคุมและตดิตาม ตลอดจนการ
ถ่วงดุลอ านาจ เพื่อใหเ้กดิการบรหิารงานทีม่คีวามเป็นธรรม มจีรยิธรรมและความโปร่งใส ค านึงถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผู้
ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยี ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกจิการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุนและผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่าย เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงและเจรญิเติบโต
อย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มลูค่าการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว 

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กรรมการอื่นที่เป็น
ผู้บรหิาร กรรมการที่เป็นผู้ร่วมค้าที่ช่วยส่งเสรมิกลยุทธ์ทางการค้า และกรรมการอสิระ ซึ่งมจี านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของ
กจิการ โดยเมื่อรวมแลว้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน    

ทัง้นี้กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มคีวามเป็นอสิระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ หรอื
ความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมอีทิธพิลต่อการใช้ดุลยพนิิจอย่างเป็นอสิระ  โดยหลกัเกณฑ์การเป็นกรรมการอสิระเป็นไปตามค า
นิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และมีความเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดคุณสมบตัิของ
กรรมการอสิระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นสว่นของอตัราการถอืครองหุน้ของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หมวดที ่5 คณะกรรมการ ขอ้ที ่17 คอื  
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งใหต้รงเป็นสาม
สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3”  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ก าหนดใหก้รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั แต่ทัง้นี้ การด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะตอ้งไม่
กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นกรรมการของบรษิทั เพือ่ใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของบรษิทัได้
อย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ไม่นบัรวมบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัรว่มทุน ซึง่บรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบั
ดแูลการบรหิารจดัการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั  

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 
1) ก ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยุทธข์องฝ่ายจดัการ  
2) ใหค้ าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานประจ าของบรษิทัฯ  
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3) เรยีกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมบีทบาทในการก าหนด
ระเบยีบวาระการประชุมรว่มกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4) สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมสีว่นร่วมในการประชมุและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ ตลอดจน
ดแูลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพจนส าเรจ็ลุล่วง 

5) สนบัสนุนและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

6) ดแูล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ 
7) เป็นผูล้งคะแนนตดัสนิในกรณีทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ายเท่ากนั 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และการก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมหีน้าทีด่งันี้ 
1) จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และก ากบัดแูลการด าเนินกจิการทัง้หลายของ

บรษิทั 
2) ก าหนดเป้าหมายและนโยบายการด าเนินธุรกจิเพื่อใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบิตั ิ
3) ก าหนดกลยุทธ ์เป้าหมาย นโยบายของกลุ่มบรษิทัและนโยบายการลงทุน 
4) ตดิตามใหม้กีารน ากลยุทธ ์เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏบิตัติามทีก่ าหนดไว ้
5) ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารใหบ้รหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
6) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อยกว่าปีละ 5 ครัง้ 
7) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ และขออนุมตัิ

ส าหรบัมตต่ิางๆ ทีน่อกเหนือจากอ านาจของคณะกรรมการ 
8) ตดิตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
9) อนุมตังิบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ตาม

ขอ้ก าหนดของคลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
10) จดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชไีวใ้น

รายงานประจ าปีของบรษิทั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ารายงานทางการเงนิถูกตอ้งเป็นจรงิและสมเหตุสมผล โดยปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 

11) ก าหนดใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
12) เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
13) เสนอกรรมการทีอ่อกตามวาระและกรรมการเขา้ใหมต่่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
14) เสนอการจ่ายเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
15) อนุมตัเิรื่องทีค่ณะกรรมการบรหิารเสนอ รวมถงึรายการเกีย่วโยง การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรพัย ์ตามทีก่ าหนดโดยหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
16) อนุมตักิารท าธุรกรรมสญัญาใดๆ ในเรื่องภาระผกูพนั การก่อหนี้และการค ้าประกนัของบรษิทัอนุมตัแิต่งตัง้  
17) ก าหนดอ านาจหน้าที ่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
18) ก าหนดการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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19) อนุมตัใิหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

20) จดัใหม้กีารจดัท าจรรยาบรรณธรุกจิและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร
และพนกังานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมและแนวทางปฎบิตัทิีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนตดิตามใหม้ี
การปฏบิตัติามจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างจรงิจงั 

21) อนุมตัแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อรบัผดิชอบด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
      จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร    

• ทะเบยีนกรรมการ 
• หนงัสอืเชญิประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ 
• หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
• รายงานประจ าปีและแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลู 
• รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 
• รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตามกฎระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบัต่างๆ  ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

22) ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1) ใหก้รรมการบรหิารมอี านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบยีบ

และขอ้บงัคบัของบรษิทั เวน้แต่รายการทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
2) มอี านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกจิและกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั 
3) ก าหนดแผนธุรกจิ อ านาจการบริหารงาน ก าหนดงบประมาณส าหรบัประกอบธุรกจิประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิ และด าเนินการตามแผนทางธุรกจิและกลยุทธ์ทางธุ รกจิโดย
สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) มอี านาจด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั รวมทัง้จดัตัง้โครงสรา้งองคก์ร และการบรหิาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั  

5) มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารกู้หรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถึงการเขา้เป็นผู้ค ้าประกนั หรอืการ
ช าระเงนิหรอืใชจ้า่ยเงนิเพื่อธุรกรรมตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การจ่ายเงนิเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นตน้ ทัง้นี้มกีารก าหนดวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการไม่เกนิกว่า 200 ลา้นบาท หรอืจ านวนเทยีบเท่า หรอื
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย อย่างไรกด็ ีวงเงนิดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 

6) มอี านาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจา้หน้าทีข่องบรษิทัในต าแหน่งทีไ่ม่สงูกว่าต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
7) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั 

อนึ่ง การอนุมตัริายการดงักล่าวขา้งต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอื
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร  สามารถอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืมสีว่นได้
เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ และตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด) กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้ทัง้นี้ กรรมการบรหิารที่
มสี่วนได้เสยีในเรื่องดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยคณะกรรมการมอี านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารไดต้ามทีจ่ าเป็นหรอืเหน็สมควร  

อ านาจอนุมตัหิลกัของคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารตอ้งพจิารณา โดยสรุปมดีงันี้ 
1. นโยบายดา้นการเงนิ – เรื่องทีจ่ะตอ้งผ่านการอนุมตัปิระกอบดว้ย 

1.1 งบประมาณประจ าปี  
1.2 การร่วมลงทุนในบรษิทัอื่น  
1.3 การกูย้มืเงนิ  

2. นโยบายดา้นการบรหิารงาน – การปรบัโครงสรา้งองคก์ร 
3. นโยบายดา้นพนกังาน – การอนุมตัอิตัราการปรบัเงนิเดอืน โบนสั ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
4. การจดัซือ้สนิทรพัยถ์าวรนอกงบประมาณ 

การปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

1) การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

ก าหนดการประชมุ 
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารจดัประชุมตามวาระปกตอิย่างน้อย 5 ครัง้ต่อปี และไดก้ าหนดวนัประชุมล่วงหน้าไวต้ลอด
ทัง้ปีเพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครัง้ และอาจมกีารจดัประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น 

วาระการประชุม 
ประธานคณะกรรมการของบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารร่วมกนัก าหนดวาระการประชุม โดยกรรมการท่านอื่นสามารถ
เสนอวาระการประชุมเพื่อน ามาพจิารณาได้ และเลขานุการบรษิัทอาจน าเสนอวาระทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ให้
ครบถว้น 

การจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม 
เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เวน้แต่เป็นเรื่องทีต่อ้งพจิารณาอย่างเร่งด่วน โดยตอ้งใหเ้หตุผผลความจ าเป็น 

องคป์ระชุมและการประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้อีงคป์ระชุมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึครบเป็นองคป์ระชุม  
และกรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีจ่ดัใหม้ขีึน้ใน
รอบปี ประธานคณะกรรมการจะท าหน้าทีดู่แลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหเ้พยีงพอส าหรบักรรมการทีจ่ะเสนอความเหน็ โดยมี
ฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ น าเสนอขอ้มลูประกอบการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวมถงึในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการ
อาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอกเพิม่เตมิ ทัง้นี้ในการประชุมแต่ละครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 
1-3 ชัว่โมง   

ในระหว่างการประชุม หากมีการตดัสนิใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขดัแย้งในผลประโยชน์หรอืการได้เปรียบเสยีเปรยีบใน
ผลประโยชน์นัน้ กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง และตอ้งออกจากทีป่ระชุมระหว่าง
การพจิารณาเรื่องดงักล่าว ทัง้นี้เพื่อความเป็นอสิระในการตดัสนิใจของกรรมการท่านอื่น 
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รายงานการประชมุ 

เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ดัท ารายงานการประชมุและเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการสอบทานและสง่ใหก้รรมการทุกท่านให้
ความเหน็ ซึง่ในรายงานการประชุมจะมกีารบนัทกึมตขิองทีป่ระชุมและขอ้มลูไวอ้ย่างเพยีงพอและครบถว้น 
นอกจากนี้ ก าหนดใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชมุกนัเองตามความจ าเป็นโดยไมม่ฝ่ีายจดัการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจและแจง้ประธานกรรมการบรหิารทราบผลการประชมุดว้ย  
 

2) การจดัการประชุมผูถ้อืหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีอง
บรษิัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรยีกว่า การประชุมวสิามญั ซึ่งคณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญั
เมื่อใดกไ็ดแ้ลว้แต่จะเหน็สมควร หรอืคณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมวสิามญัภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอื
รอ้งขอจากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการใหส้ทิธผิูถ้ือหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี รวมถงึการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยการแจง้ข่าวสารดงักล่าวทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์่านตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อใหเ้วลาแก่ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวไดก้่อนการจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศต่างๆ ทีท่ ัว่ถงึกนัในผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะถอืหุน้อยู่เท่าใดกต็าม ทัง้ผูถ้อื
หุน้ทีเ่ป็นบุคคลหรอืนิตบิุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครัง้ทีม่กีารจดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัและเคารพสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดัอย่างเคร่งครดั และตระหนกัว่าผูถ้อืหุน้ควรมสีทิธใินการตดัสนิใจ โดย
ไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีารใชส้ทิธแิละไม่ละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มหีนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบด้วยขอ้มูล วนั เวลา 
สถานที ่และวาระการประชุม โดยชีแ้จงรายละเอยีดของเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ และความเหน็
ของคณะกรรมการบรษิัทในเรื่องดงักล่าวรวมอยู่ด้วย รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อยสองท่าน เป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้อืหุน้  

ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทัง้หมดเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยในการประชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้ง
มปีระธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิารสูงสุดด้านการเงนิของ
บรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระ ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถงึผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสอบถาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้รหิารไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทนักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุม
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยจดัใหม้กีารน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนบัคะแนนเสยีงและ
แสดงผลเพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกตอ้งและแม่นย า และก าหนดใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็น
ผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัท าหน้าทีบ่นัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนให้
ทีป่ระชมุทราบก่อนด าเนินการประชุม รายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชมุและกรรมการทีล่าการประชุม รวมทัง้ประเดน็ทีผู่ถ้อืหุน้



 

นโยบายก ากบัดแูลกจิการ TU หน้าที ่ 7 

 

สอบถามและขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชมุ ซึง่จะจดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแต่
วนัประชมุ พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั รวมถงึใหม้กีารบนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสือ่วดีทีศัน์ เพื่อเผยแพร่แก่
ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจขอรบัจากบรษิทัไดใ้นภายหลงั 

กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบรษิทัตอ้งมจี านวนกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะและไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้
กรรมการอสิระตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามแนวทางเดยีวกนักบัคุณสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนั และไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงั
ตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ทัง้นี้ใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั 
3) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการของบรษิทั รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน และไม่ไดม้ี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทั บรษิทัในเครอื 
บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
5) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ   
6) ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
7) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ นิยามกรรมการอสิระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั และมคีวามเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนด
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นส่วนของอตัราการถอืครอง
หุน้ของบรษิทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ย  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3)  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
4)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
5)  คณะอนุกรรมการเพื่อการลงทุน 
6)  คณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน 
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัตัง้ขึ้นโดยการอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้การ
สนับสนุนและปฏบิตักิารในนามของคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อสอบทานขอ้มลูทางการเงนิทีเ่สนอแก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งอื่น  
สอบทานระบบบรหิารความเสีย่ง  ระบบควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล และก ากบัดูแลมาตรการ
ต่อต้านคอร์รปัชัน่  รวมทัง้สอบทานการจดัท ารายงานทางการเงนิ  เพื่อให้การปฏบิตัิงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัท
เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถอื 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบรษิทัทีม่คีุณสมบตัิเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึง่ตอ้งมคีุณสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของ
งบการเงนิไดไ้ม่น้อยกว่า 1 คน ทัง้นี้ กรรมการอสิระทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืทีป่รกึษาใดๆ ของบรษิทั  

หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. สอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง และเพยีงพอ 
2. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน  ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม

และมปีระสทิธผิลตามวธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
4. สอบทานแบบประเมนิผลความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่สายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมนิผลแลว้  

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทัเกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 
6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
7. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
8. สอบทานความถูกต้องและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน รายงานการเงนิ   

การบรหิารความเสีย่ง การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลและระบบเครอืข่าย และเสนอแนวทางการปรบัปรุงให้
ทนัสมยัอยู่เสมอ 

9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย 

10, สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

11. สอบทานและใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี
12. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและมคีวามเหน็ในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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13. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้หรอืเลกิจ้างบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชขีองบรษิัท  รวมทัง้เสนอ
ค่าตอบแทนและประเมนิประสทิธภิาพการท างานของผูส้อบบญัชบีรษิทั และจดัใหม้กีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. พจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของสายงานตรวจสอบ 
15. สอบทานใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
16. ใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งผูจ้ดัการทัว่ไป – สายงานตรวจสอบ 
17. พจิารณาความเป็นอสิระของสายงานตรวจสอบโดยพจิารณาจากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรายงานต่างๆ รวมทัง้สายการบงัคบั

บญัชา 
18. สอบทานความพอเพยีงของระบบก ากบัดแูลของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
19. พจิารณาจดัหาทีป่รกึษาภายนอก เพื่อใหค้ าแนะน าหรอืช่วยเหลอืในการตรวจสอบภายใน 
20. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรของสายงานตรวจสอบใหเ้หมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
21. ออกไปตรวจเยีย่มหน่วยงานในบรษิทั บรษิทัย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏบิตังิาน ระบบบรหิาร

ความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารสิง่แวดล้อม  ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงนิ ปัญหา
เกี่ยวกบัผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้เขา้เยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลติ การบรหิารคลงัสนิค้าและ
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

22. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการในการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ อย่างมปีระสทิธผิล 
เริม่ตัง้แต่การประเมนิความเสีย่ง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมนิตนเอง
เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามทีส่ายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมนิแลว้เพื่อมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบต่าง ๆ 
ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้นแบบประเมนิตนเองของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

23. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตัิงานตามขอบเขตหน้าที่  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเรยีก  สัง่การให้ฝ่ายจดัการหวัหน้าหน่วยงานหรอื
พนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็  ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งจ าเป็นรวมทัง้แสวงหาความเหน็
ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามค าสัง่ของคณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้  ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
ใหก้รรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบก าหนดออกตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี   
ทัง้นี้เมื่อครบก าหนดออกตามวาระกอ็าจไดร้บัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปอกีกไ็ด้ นอกจากการพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระดงักล่าวขา้งตน้  กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ลาออก 
2) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี้ 
3) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้ าเป็นหนังสอืยื่นต่อประธานกรรมการบรษิทั  ทัง้นี้การลาออกนัน้จะมผีล
นบัแต่วนัทีห่นงัสอืลาออกไปถงึประธานกรรมการบรษิทั 
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ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรอืถูกใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งใหบ้รษิทัแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทนัท ี ทัง้นี้กรรมการตรวจสอบทีล่าออกหรอืถูกใหพ้น้จากต าแหน่งสามารถชีแ้จงถงึสาเหตุดงักล่าว  ใหส้ านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยกไ็ด้ 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ  ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งต้องอยู่รกัษาการใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที่ 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคล
ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน  เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด  โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่
ตนแทน 

การประชุม 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 12 ครัง้  และให้รายงานผลการปฏบิตัิงานให้คณะกรรมการบรษิัท
รบัทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรอืเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสัง่
ของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้กีารประชุมในเรื่อง
ต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที ่

องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมกีรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบ
ทัง้หมดทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้จงึจะเป็นองคป์ระชุม   ในกรณีทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่ 

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้  ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  การ
วนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด การลงมตขิอง
คณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมกีารประชุมและมผีลสมบรูณ์เสมอืนหนึ่งว่าไดม้กีารประชุมลงมตแิลว้ เมื่อ
มตนิัน้ๆ กรรมการตรวจสอบไดล้งลายมอืชื่อรบัรองไวทุ้กคน 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการรบัทราบกรณีที่ผูส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการผูจ้ดัการ  

หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการด าเนินการของบรษิทักระท าความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
มาตรา 281/2 วรรคสอง   มาตรา 305   มาตรา 306   มาตรา 308   มาตรา 309   มาตรา 310   มาตรา 311   มาตรา 
312   หรือมาตรา 313  ให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้
ส านกังาน กลต.  และผูส้อบบญัชทีราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

2. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
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2.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2 การทุจรติหรอืสิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์   ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรือกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด  
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าดงักล่าวต่อส านกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 
2553 ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
อย่างน้อย 1 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ ซึง่มคีุณสมบตัติามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าที่
และความรบัผดิชอบของตนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการตามทีเ่หน็สมควร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการสรรหา ตลอดจนพจิารณาคดัเลอืกและเสนอชื่อกรรมการของบรษิทั และ

กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ 
2. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู 
3. พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ 
4. น าเสนอแผนการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาและเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อ

อนุมตั ิ
5. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ
6. น าเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมส าหรบัประธานกรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
7. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงนิค่าจา้งส าหรบัพนกังาน 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
8. ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเกีย่วกบัค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผูบ้รหิารระดบัสงู และเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
9. จดัท ารายงานการปฏบิตังิานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
10. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเนื่องกบัการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มี
คุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อใหก้รรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมีจ านวน
ครบตามทีก่ าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีต่นแทน 
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3) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 โดยการคดั
สรรจากคณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัอย่างน้อยจ านวน 1 คน 
โดยคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งควรมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกนิ 9 คน 

1. คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งจะตอ้งเป็นผูเ้ชีย่วชาญหรอื ผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั ซึง่สามารถ
ใหค้ าแนะน าในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัได้ และมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจน
มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 

2. คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอนุกรรมการทีค่รบวาระสามารถไดร้บั
การแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารบรษิทั 

3. คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ ครบวาระ ลาออก พน้หรอืออกจากต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืเสยีชวีติ 

4. ในกรณีทีต่ าแหน่งอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ใหม้กีารพจิารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั และ/หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิเขา้ด ารงต าแหน่งแทนอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดย
อนุกรรมการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ
อนุกรรมการบรหิารความเสีย่งทา่นเดมิทีเ่คยด ารงต าแหน่ง 

5. การก าหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะไดร้บัการเสนอจากคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนและพจิารณาโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและกรอบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
2. ตดิตามและพฒันากรอบการบรหิารความเสีย่งและกระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างต่อเนื่อง

และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
3.   จดัใหม้กีารประเมนิ วเิคราะหแ์ละทบทวนความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะ

วกิฤต ิ
4. พจิารณาและใหค้วามเหน็ในการก าหนด ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) และเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่ง

ของบรษิทั (Risk Assessment Criteria) 
5.   รบัทราบและพจิารณาใหค้วามเหน็ต่อผลการประเมนิความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งว่าเพยีงพอและเหมาะสม 
6.   ก ากบัดแูลผลการปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่ง ว่าไดน้ าไปปฏบิตัอิย่างเหมาะสม 
7.   รายงานความเสีย่ง การจดัการความเสีย่งทีส่ าคญั และสิง่ทีค่วรปรบัปรุงต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 
8.   สนบัสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
9.   ก ากบัดแูลและสนบัสนุนการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
10. สือ่สารและแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครัง้ 
11. ให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะในการใช้บรกิารจากบุคคลภายนอก เพื่อให้ค าปรกึษาแนะน า ที่เป็นอสิระเกี่ยวกบักรอบ 

ขอบเขต และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
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12. ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในการว่าจา้งบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฎบิตังิานของสว่นบรหิารความเสีย่ง ในกรณีที่
มปีรมิาณงานมากเกนิกว่าอตัราก าลงัคนของฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

13. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเนื่องกบัการบรหิารความเสีย่ง 

การประชมุ  
1.   จดัใหม้กีารประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
2.   ในการประชุมแต่ละครัง้ ตอ้งมอีนุกรรมการเขา้ร่วมประชมุไม่น้อยกว่าครึง่หนึ่งของจ านวนคณะอนุกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งทัง้หมด 
3.   คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจเชญิบคุคลอื่นเขา้ร่วมประชมุไดต้ามความเหมาะสม 
4.   การลงมตทิีป่ระชุมใหถ้อืตามเกณฑเ์สยีงขา้งมาก ในกรณีทีก่ารลงมตมิเีสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะอนุกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งเป็นผูช้ีข้าด 
5.   ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาจเรยีกประชมุคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งไดเ้ป็นกรณีพเิศษ 

เพื่อพจิารณาประเดน็ความเสีย่งทีส่ าคญั หรอืมเีรื่องทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 
6.   คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้ 
7.   เลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีน่ดัหมาย เตรยีมความพรอ้ม

ส าหรบัการประชมุ จดัเตรยีมวาระการประชุม น าสง่เอกสารการประชุมใหแ้ก่คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ล่วงหน้าก่อนการประชมุ และจดัท ารายงานการประชุมสง่ใหก้บัคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งทุกคนภายหลงัการ
ประชุมเสรจ็สิน้ 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงิน (Treasury Committee)  
เป็นคณะกรรมการชุดย่อยจากคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการ
บรษิทัเมื่อวนัที ่ 24 กมุภาพนัธ ์ 2557 เพื่อมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัหลกัที่
ด าเนินธุรกจิในประเทศไทย รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและอนุมตักิารด าเนินงานของฝ่ายบรหิารเงนิ (Treasury Execution Team) 
เพื่อลดความเสีย่งทางการเงนิลงมาสูร่ะดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได้ เน่ืองจากความเสีย่งทางการเงนิในดา้นอตัราแลกเปลีย่นและอตัรา
ดอกเบีย้ของกลุ่มบรษิทัหลกัในประเทศไทย มจี านวนมากขึน้จากการขยายตวัของธุรกจิทัง้ในดา้นปรมิาณรายไดแ้ละก าไรของ
กลุ่มบรษิทั ท าใหผ้ลกระทบจากความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้สง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อผล
การด าเนินงานของบรษิทั  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
1)    ประธานกรรมการ  
2)    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
3)    ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
4)    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่ม (Group CFO)  
5)    ผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิ (ผูจ้ดัการทัว่ไป/รองผูจ้ดัการทัว่ไป/ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป)  

ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิจะมกีารจดัประชมุประจ าปีเพื่อพจิารณาทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ทางการเงนิ รวมทัง้สามารถเรยีกการประชุมพเิศษไดใ้นกรณีทีค่ณะกรรมการตอ้งพจิารณารายการทีเ่หน็ว่ามคีวามเสีย่งเกนิกว่า
ขอบเขตทีฝ่่ายบรหิารเงนิจะมอี านาจตดัสนิใจได ้
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5) คณะอนุกรรมการเพื่อการลงทุน (Group Investment Committee “GIC”)  
ไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2557 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดโครงสรา้งและ
นโยบายของรายจ่ายเพื่อการลงทุน และต้นทุนเพื่อการด าเนินการ สอบทานและอนุมตังิบประมาณ และสอบทานรายการควบ
รวมและการเขา้ซือ้กจิการก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการและ/หรอืผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

องคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อการลงทุน 
1) ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
3) ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธรุกจิอาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
4) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่ม (Group CFO) 

6) คณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Committee) 
ไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2557 โดยจะมหีน้าทีว่างนโยบายการด าเนินงานดา้น
ความยัง่ยนืของบรษิทั และมหีน้าทีก่ ากบัดแูลและผลกัดนัการด าเนินงานของคณะท างาน 5 ชุด ซึง่ประกอบดว้ย คณะท างาน
ดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม คณะท างานดา้นจรยิธรรมต่อแรงงาน คณะท างานดา้นการพฒันาบุคลากรเพื่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื คณะท างานดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศ และคณะท างานดา้นความยัง่ยนืใน
ห่วงโซ่ธุรกจิ ขณะทีท่มีงานฝ่ายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะมหีน้าทีป่ระสานงานการท างานของทัง้หา้คณะเหล่าน้ี พรอ้มกบั
ประสานงานกบับรษิทัในเครอืต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัมอบอ านาจหน้าทีจ่ากคณะกรรมการของบรษิทั ใหม้อี านาจในการจดัการ ซึง่รวมถงึการก าหนด
นโยบาย การตดัสนิใจ และการใชอ้ านาจจดัการบรษิทัอย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด โดยมหีน้าทีด่งันี้ 
1. บรหิารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 
2. รบัผดิชอบการจดัท านโยบายธุรกจิของบรษิทั แผนงานทางธุรกจิ และงบประมาณ เพื่อน าเสนอและขออนุมตัต่ิอ

คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึมหีน้าทีร่ายงานความคบืหน้าของแผนงานธุรกจิ ตลอดจนงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการ 

3. ตดิตามและรายงานฐานะของบรษิทั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนงาน เพื่อ
สนบัสนุนธุรกจิใหม้กีารเตบิโต 

4. มอี านาจในการท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัตามขอบเขตทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองบรษิทั เรื่อง อ านาจ
อนุมตัดิ าเนินการ 

5. ดแูลใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่    
6. รกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั  
7. ตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อภาพพจน์ทีด่ขีองบรษิทั 
8. บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล โดยมอี านาจในการออก/แกไ้ข/เพิม่เตมิ/ปรบัปรุง ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการ

ท างานของบรษิทั 
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9. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง 
และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจทีใ่ห้  ไว้ และ/หรอื ให้
เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด และต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ อาจมี
ส่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
ของบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทั
ไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้ 

ทัง้นี้ ก าหนดใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัในกลุ่มไดไ้ม่เกนิ 7 บรษิทั โดยการ
ด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะตอ้งไม่กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั 

การสรรหากรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสรรหาและพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีงคป์ระกอบทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาและน าเสนอบุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัต่อคณะกรรมการบรษิทั เฉพาะในกรณีทีม่กีรรมการพน้ต าแหน่งตามวาระ หรอืดว้ย
สาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านัน้ ซึง่ตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้กรรมการใหม่อกีครัง้ และบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการ
ดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทนเท่านัน้ แต่เมื่อมกีารประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ 
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมด ตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะ

พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ทัง้นี้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดย
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทัง้หมดตอ้งมคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารใน
การขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่และการอนุญาต ฉบบัลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2535 

ในสว่นของกรรมการอสิระ คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกผูท้รงคณุวุฒ ิ  ซึง่มไิดเ้ป็นลกูจา้งหรอืพนกังานทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนจาก
บรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื และมอีสิระจากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมด และสามารถดแูลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายย่อยได ้ ซึง่จะเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการเป็นผู้
พจิารณาลงมตใินการแต่งตัง้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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การจ ากดัอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบรษิัทเชื่อว่า การมกีรรมการซึ่งมปีระสบการณ์การท างานต่อเนื่องกบับรษิัทเป็นสิง่ที่มคี่าต่อบรษิัท ดงันัน้จงึ
ไม่ไดก้ าหนดคุณสมบตัเิรื่องอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2550 เพื่อช่วยดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท ในการดูแลบริหารกิจการให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้
เลขานุการบรษิทัมบีทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้  

• ดูแลและจดัการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การจดัท ารายงานการประชุม และจดัเกบ็ไว้ในที่ที่ปลอดภยั โดยจดัเรยีง
ตามล าดบัเวลาอย่างต่อเนื่อง 

• ดแูลและจดัการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจดัท ารายงานการประชุมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ดแูลและใหค้ าปรกึษาในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
• การรายงานและการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
• ตดิตามใหม้กีารด าเนินการตามมตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
• เขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั 
• ด าเนินการใดๆ ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ประกาศและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึกฎหมายและขอ้บงัคบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร 
คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัและเป็นสิง่จ าเป็นของการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกจิอาหารแชแ่ขง็และธุรกจิที่
เกีย่วขอ้ง โดยมอบหมายใหผู้ช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นทรพัยากรบุคคลร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ด าเนินการจดัท า
แผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานกรรมการบรหิาร กลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง   

แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง โดยระบุต าแหน่งงานทีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิทัง้ใน
ปัจจุบันและอนาคต (Critical Positions) รวมถึงก าหนดขัน้ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความสามารถ 
ประเมินศกัยภาพของผู้บริหารที่สอดรบักบัแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดงักล่าวไว้อย่างชดัเจน (Talent Review Process) และ
ด าเนินการประเมนิอย่างต่อเนื่องทุกปี 

โดยผลการประเมนิจะท าใหบ้รษิัทสามารถวเิคราะห์ศกัยภาพของผู้บรหิารและองค์กรในภาพรวม (Organization Capability) 
และใช้เป็นแนวทางการวางแผนสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารต่างๆ ซึ่งบรษิัทมกีารด าเนินการควบคู่กนัไป ทัง้ในส่วนของการ
วางแผนพฒันาพนักงานภายในทีม่คีวามสามารถและมศีกัยภาพ (Individual Development Plan) และการสรรหาผูท้ีเ่หมาะสม
จากภายนอก เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหท้นักบัการสบืทอดต าแหน่งงานทีส่ าคญั (Succession Planning)  

ทัง้นี้ บรษิทัจะมกีารตดิตามและประเมนิผลความกา้วหน้าในการพฒันาพนักงานทีจ่ะมารบัการสบืทอดต าแหน่ง (Successor) 
อย่างต่อเนื่อง พรอ้มกบัการประเมนิสถานการณ์ความต้องการทางธุรกจิ และคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของตลาดแรงงานไว้



 

นโยบายก ากบัดแูลกจิการ TU หน้าที ่ 17 

 

ล่วงหน้าเป็นระยะๆ เพื่อปรับแผนการสรรหา พัฒนา และจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับการ
เปลีย่นแปลงของธุรกจิ และมบีุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบัสบืทอดต าแหน่งส าคญัต่างๆ 

การปฐมนิเทศและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

บรษิทัจดัท าคู่มอืส าหรบักรรมการเขา้ใหม่ เพื่อใหร้บัทราบถงึขอ้มูลของบรษิทั วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบายต่างๆ ทีส่ าคญั
เพยีงพอ ซึง่จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุม นอกจากนี้คณะกรรมการทุกท่านสามารถเขา้รบั
การพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยใหก้รรมการปฏบิตัหิน้าทีก่ ากบัดแูลกิจการของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจดัใหม้กีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะและรายบุคคล อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขทีด่ขี ึน้ โดยมหีลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผล
การประเมนิในภาพรวมเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล มหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 
1) ความโดดเด่นในความรูค้วามสามารถ  
2) ความเป็นอสิระ 
3) ความพรอ้มในการปฏบิตัภิารกจิ  
4) การเอาใจใสต่่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
5) การปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการ  
6) ความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 
1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2) การด าเนินการในการประชมุ 
3) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ซึง่พจิารณาจากเป้าหมายและสถานะของความส าเรจ็ของ
แต่ละเป้าหมาย โดยมหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 

1) ความเป็นผูน้ า 
2) การก าหนดกลยุทธ ์
3) การปฏบิตัติามกลยทุธ ์
4) การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
5) ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7) การบรหิารและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
8) การสบืทอดต าแหน่ง 
9) ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
10) คุณลกัษณะสว่นตวั 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลกัษณะทีส่ามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั รวมถงึ
ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ ประสบการณ์ การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ตลอดจนกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้กค็วรไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ตามความเหมาะสม เช่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ   

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ไดแ้ก ่
กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้กดิการรบัรูแ้นวทาง
ปฏบิตัทิีด่แีละน ามาปรบัปรงุการท างานไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทุกครัง้ทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ เลขานุการบรษิทัตอ้ง
จดัท าแฟ้มเอกสารเพื่อน าเสนอขอ้มลูของบรษิทั ไดแ้ก่ ลกัษณะธุรกจิ แนวทางการด าเนินธุรกจิ นโยบายก ากบัดูแลกจิการ 
จรยิธรรมธุรกจิ รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิาร และขอ้มลูอื่นใดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ นอกจากน้ี
คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้โีครงการส าหรบัพฒันาผูบ้รหิาร โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรายงานใหท้ีป่ระชมุรบัทราบเป็นประจ า
ทุกปี 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการจดัใหม้สีายงานตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีส่อดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการทีส่ าคญั
อย่างสม ่าเสมอ และให้ความมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบทีม่ปีระสทิธผิลซึ่งจะส่งเสรมิความน่าเชื่อถอืใหก้บังบการเงนิ ตลอดจนมี
ระบบการควบคุมภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ มกีารก าหนดและประเมนิความเสีย่งของกจิการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและ
บรหิารความเสีย่ง และมกีารก ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้
สอบทานความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทัง้การด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน 
(Compliance control) การจดัการความเสีย่งและการใหค้วามส าคญัต่อรายการผดิปกตทิัง้หลาย  

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการก าหนดใหม้นีโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร โดยคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
มอบหมายใหค้ณะผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการประเมนิปัจจยัเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รอย่างสม ่าเสมอ ซึง่
คณะท างานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัเสีย่งนัน้ๆ โดยจะท าการวเิคราะห์
ถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่ง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งออกเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกดิความเสีย่งนัน้ หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ รวมถงึการตดิตามผลใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไว ้ และ
ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการเหน็ความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านตลอดจนผู้
ลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบอย่างเท่าเทยีมกนัและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน  จงึจดัใหม้กีารสือ่สารขอ้มลูของ
บริษัทในส่วนของการด าเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อท าให้
กลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจในบรษิทัไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึง่จะท าใหบ้รษิทัไดร้บัการยอมรบัและสนใจทีจ่ะเขา้มาลงทุน อกีทัง้ยงัท า
ใหบ้รษิทัไดร้บัมุมมองของสาธารณชนทีม่ต่ีอบรษิทั ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธข์องบรษิทัต่อไป โดยจดั
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ใหม้หีน่วยงานเฉพาะเพื่อท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และใหค้วามสะดวกแก่นักลงทุนและนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยอ์ย่าง
เท่าเทยีมกนั  มกีารพบปะกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อรบัทราบขอ้มลูของบรษิทัและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั นอกจากนี้
ยงัเปิดเผยนโยบายก ากบัดูแลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายเกีย่วกบัการดูแลสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และผลการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว ตลอดจนเหตุผลในสว่นทีย่งัไม่สามารถ
ปฏบิตัไิด ้รวมถงึการเผยแพร่ผลการด าเนินงานและขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ www.thaiunion.com  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอื
ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอและใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ  

คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชไีวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ารายงานทางการเงนิถูกตอ้งเป็นจรงิและสมเหตุสมผล โดย
ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการดแูลและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั ซึง่จะพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอสิระภายในกรอบของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ถอื
ปฏบิตัมิาโดยสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั เสมอืนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดจ้ดัท ารายงาน
สรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-
1) อย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัยงัก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสีว่นไดเ้สยีของ
ตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้นี ้
เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มลูประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยได ้ 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร  โดยกรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้เกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ต่อเลขานุการบรษิทัอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย ตลอดจนแจง้ใหทุ้ก
ท่านรบัทราบหน้าทีใ่นการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านกังาน
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัที
ในวนัทีท่ าการซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลู
ภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และการไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 
1 เดอืน ก่อนที่งบการเงนิหรือขอ้มูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใ ช้ข้อมูล
ภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทัต้องรายงานสถานะการถอืครองและการเปลีย่นแปลงในหลกัทรพัยข์องบรษิทั ของกรรมการและ
ผูบ้รหิารใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน าเสนอสรุปรายงานการถอืครอง

http://www.thaiunion.com/
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และการเปลีย่นแปลงในหลกัทรพัยข์องบรษิทัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 

การท ารายการระหวา่งกนั 
นโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีต่อ้งไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยง และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย ตลอดจนปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี ทัง้นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ 
รายการระหว่างกนัไดก้ระท าอยา่งยุตธิรรม โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดเ้สยีในการท ารายการ
ระหว่างกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และในรายงานประจ าปี รวมถงึแบบ
แสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1)  

รายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บรษิัทยงัคงมกีารท ารายการระหว่างกนักบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัต่อไปในอนาคต เนื่องจากการท าธุรกจิดงักล่า วถือเป็นการ
ด าเนินธุรกจิร่วมกนัตามปกตขิองผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยก าหนดราคาซือ้ขายเป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และ/หรอืตามรายละเอยีดทีร่ะบุในสญัญาทางการคา้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดทีบ่รษิทัจะไดร้บัเป็นส าคญั รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบและสาย
งานตรวจสอบจะท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลและตรวจทานการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยทีก่รรมการหรอื
ผูบ้รหิารซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดๆ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมและไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้ 

การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่  

คณะกรรมการบรษิทัมมีตทิีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่ 8/2557 วนัที ่ 24 ธนัวาคม 2557 อนุมตันิโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
โดยมรีายละเอยีดก าหนดไวด้งันี้ 

บรษิัทจะไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกจิและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง พรอ้มกนันี้ บรษิทัไดจ้ดัท าแนวปฏบิตั ิและก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ซึง่มรีายละเอยีดขอ้
ปฏบิตัทิีเ่คร่งครดั เพื่อป้องกนั และ/หรอืจดัการกบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายนี้ ทัง้นี้ 
บรษิัทมกีารสอบทานแนวปฏบิตัิและขัน้ตอนการปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
ธุรกจิ และด ารงไวซ้ึง่การด าเนินธุรกจิบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม  โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้ง
ปฏิบตัิตามนโยบายนี้โดยทัว่กนั และสื่อสารนโยบายนี้ไปยงัผู้มีส่วนได้เสยีภายนอกทราบ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงต่อการ
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คอรร์ปัชัน่ บรษิทั จะใหค้วามคุม้ครอง ต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และแนวปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ี 

การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบรษิทั ทีเ่ป็นการคอรร์ปัชัน่ ใหถ้อืเป็นความผดิขัน้รา้ยแรงต่อระเบยีบวนิยัเกีย่วกบัเรื่องทัว่ไป 
และใหไ้ดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยั ตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทั 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
1)   คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่รวจสอบและก ากบั ใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปตาม

นโยบาย แนวปฏบิตั ิและขัน้ตอนการปฏบิตั ิดา้นการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีก่ ากบัดูแล
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเงนิและการด าเนินการ ของกระบวนการทางบญัชแีละการเกบ็บนัทกึขอ้มูล 
รวมถงึกระบวนการอื่นๆในบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ จดัใหม้ชี่องทางในการรอ้งเรยีนหรอืแจ้ง
เบาะแสการกระท าอนัอาจน าสู่การคอรร์ปัชัน่ การใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

2)  ผูบ้รหิารมหีน้าทีน่ านโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่นี้ไปปฏบิตั ิรวมทัง้สื่อสารนโยบายและสรา้งความตระหนกัแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยก าหนดใหม้รีะบบการบรหิารจดัการและมาตรการทีเ่หมาะสมในการก ากบัและส่งเสรมิ
การด าเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และธุรกจิ 

3)  ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงัและป้องกนัความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชัน่ ในงานทีร่บัมอบหมาย รวมทัง้แจง้
เบาะแส หากพบการกระท าอนัสอ่ทุจรติหรอืเสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ 

ขอ้ปฏบิตัทิัว่ไป 
1)  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน โดยไม่อาศยั หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจหน้าทีใ่นต าแหน่ง

ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึ การเรยีกรอ้ง หรอื ด าเนินการ เพื่อการคอรร์ปัชัน่ โดยยงัประโยชน์อนัมชิอบ
ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

2)  นอกเหนือจากการปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้ การกระท าในขอ้ 1 ใหห้มายรวมถงึ 
o การให ้หรอืรบั ของขวญั หรอืบรกิาร 

o การให ้หรอืรบั เงนิสด หรอืสิง่ของแทนเงนิสด 

o การตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลภายนอก หรอืการรบัสนิบน 

o การยกัยอกทรพัยส์นิ หรอืเวลางาน ของบรษิทั 

o การฟอกเงนิ 

o การยบัยัง้ หรอืขดัขวาง กระบวนการยุตธิรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 

o การช่วยเหลอืทางการเมอืง ไมว่า่จะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูแบบอื่นๆ อาท ิการใหส้ิง่ของและบรกิาร 
การโฆษณาสง่เสรมิ ฯลฯ 

o การบรจิาคเพื่อการกุศล 

o เงนิสนบัสนุน 

เพื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ อนัไม่พงึจะม ีหรอือนัมคิวรจะได ้ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 
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ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการใหแ้ละรบัของขวญั ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
1)  หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เรยีกรอ้ง รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงนิทดแทน ของขวญั ของมคี่าใดๆ 

รวมถึง บรกิารต่างๆ จากคู่ค้า ตวัแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรอื คู่แข่งของบรษิัท ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ที่ไม่
สจุรติ หรอืเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อคู่คา้ หรอื ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง 

2)  การเลีย้งรบัรอง รบั หรอืใหข้องขวญัตามประเพณี ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทั หรอืในกรณีทีไ่ม่
มรีะเบยีบขอ้บงัคบัก าหนดไว้ ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม รดักุม โปร่งใส และปราศจากวตัถุประสงค์แอบแฝงดงักล่าว
ขา้งตน้ 

การแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน  

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ชี่องทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีแ่สดงว่าผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายจากการด าเนินงานของบรษิทั หรอืการทีพ่นกังานคนใดหรอืกลุ่มใดกระท าการใดทีทุ่จรติ ผดิกฎหมาย  
โดยสามารถยื่นเรื่องไดท้ี ่ 

                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานตรวจสอบ  
                  บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
                  ชัน้ 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท  
                  เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400  
                  โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ  1040, 4340  โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 

โดยผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ทีเ่ป็นพนกังาน ลกูคา้ บคุคลทีร่บัจา้งท างานใหแ้กบ่รษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มอื่นทีเ่ป็นผู้

แจง้เบาะแส จะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้ 

 
                                 …………………………………………………………………………………. 
 


