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คณะกรรมการบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึง่บรษิทัควรจดั
ให้มีขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทให้มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนืและเป็นที่ยอมรบัจากทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดว้ยเหตุนี้คณะกรรมการจงึมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีอนัประกอบดว้ยกรรมการ
และผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์และความรบัผดิชอบ มโีครงสรา้งการบรหิารงานทีม่กีารควบคุมและตดิตาม ตลอดจนการ
ถ่วงดุลอ านาจ เพื่อใหเ้กดิการบรหิารงานทีม่คีวามเป็นธรรม มีจรยิธรรมและความโปร่งใส ค านึงถงึสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผู้
ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยี ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกจิการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงและเจรญิเติบโต
อย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มลูค่าการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว 

การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน โดยยดึถอืตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน ามาพจิารณาทบทวน ปรบัปรุง และพฒันาใหม้คีวามเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มัน่ใจว่าการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลและมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายในปี 2561 ซึ่งพบว่าได้ปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่
ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น เวน้แต่ในบางเรื่องทีย่งัไม่สามารถปฏบิตัติามได ้ดงันี้ 
  

รายงานการก ากบัดแูลกิจการ 
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หลกัการ/แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษทั 

หมวดการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

สืบเนื่องจากการจัดท ารายงานประจ าปีจ าเป็นต้องรอข้อมูลผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 ทีจ่ะถูกจดัท าและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รบัอนุญาตให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับจากวนัสิน้งวดบญัชวีนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทมีก าหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติผลการด าเนินงานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
จากนัน้ต้องใช้เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วนั เพื่อรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบรษิัทก าหนดไว้ในวนัที่ 7 มนีาคม 2561 หลงัจาก
นัน้จะสามารถส่งออกหนังสอืเชญิประชุมได้หลงัจากปิดสมุดทะเบียน
ประมาณ 8 วนัท าการ เนื่องจากต้องรอรายชื่อผูถ้อืหุน้จากการปิดสมุด
ทะเบียนและการบรรจุซองไปรษณีย์ ซึ่งก็คือวนัที่ 21 มีนาคม 2561 
ในขณะที่บรษิัทได้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในวนัที่ 5 
เมษายน 2561 ท าให้ไม่สามารถส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม  

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบไว้อย่างครบถ้วน ผ่านทางเวบ็
ไซด์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ตัง้แต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 34 วัน นอกจากนี้  บริษัทเข้าใจดีว่า 
บรษิัทอาจเลื่อนเวลาจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นออกไปเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มี
เวลาที่มากขึน้ในการอ่านและศกึษาขอ้มูลจากหนังสอืเชญิประชุม แต่
เพราะบริษัทเห็นว่าในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีวันหยุดราชการ
ค่อนขา้งมาก ท าใหจ้ านวนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่ี
การจดัประชุมผูถ้ือหุน้หลงัช่วงวนัสงกรานต์มจี านวนค่อนขา้งมาก จงึ
เหน็ว่าการจดัประชุมที่เรว็ขึน้จะท าให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสในการเขา้ร่วม
ประชุมมากขึน้  

  

http://www.thaiunion.com/
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หมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการของบรษิทัควรเป็นกรรมการ
อสิระ 

ประธานกรรมการของบรษิทัคอื นายไกรสร จนัศริ ิซึง่เป็นผูก้่อตัง้ธุรกจิ
ของบรษิทั รวมถงึเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ จงึเป็นผลท าใหข้าดคุณสมบตัขิอง
การเป็นกรรมการอสิระ แต่เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ท่านสมควรเป็นประธาน
กรรมการของบริษัทต่อไป  เนื่องจากท่านเป็นผู้มีประสบการณ์อัน
ยาวนาน และมวีสิยัทศัน์ที่กว้างไกล สามารถควบคุมดูแลให้มัน่ใจว่า
กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรที่มี
จรยิธรรมและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีอกีทัง้ท่านสามารถควบคุมการ
ประชุมตลอดจนใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  ทัง้นี้ สามารถ
พิสูจน์ได้จากผลงานของบริษัทที่ผ่านมาเกือบ 30 ปี จากบริษัทจด
ทะเบยีนทีม่มีูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็นหนึ่งแสนลา้นบาท 
ท าใหบ้รษิทัมคีวามมัน่คงและเจรญิเตบิโตมาจนถงึปัจจุบนัน้ี 

กรรมการอสิระไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัเกนิ 9 ปี 

แมว้่านายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ซึง่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัมานานถงึ 
18 ปี  แ ต่ด้วยความตัง้ ใจและทุ่มเท ให้กับการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ดูไดจ้ากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีผ่่านมา
นัน้ ท าใหค้ณะกรรมการมคีวามเชื่อมัน่ว่าจะไม่ก่อใหเ้กดิความไม่อสิระ
อย่างแน่นอน ประกอบกับกรรมการอิสระอีก 3 ท่านก็ไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งกับบริษัทนานมากนัก จึงท าให้เกิดการถ่วงดุลได้อย่าง
เหมาะสม 

กรรมการของบรษิทัแต่ละคนควรเขา้ร่วม
ประชุมอย่างสม ่าเสมอ (มากกว่ารอ้ยละ 75 จาก
การประชุมทัง้หมด) 

ดว้ยเหตุทีค่ณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทีม่าจากพนัธมติร
ทางธุรกิจยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ไดแ้ก่ นายคโิยทากะ คคิูช ิมถีิน่พ านกัในประเทศญีปุ่่ น ท าใหไ้ม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไดต้ามทีก่ าหนด แต่อย่างไรกต็าม บรษิทั
ไดจ้ดัส่งขอ้มลูวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุน ใหก้บักรรมการทุก
ท่าน และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและใหค้วามเหน็โดยตรงกบั
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (GROUP CFO) ของบรษิทั ก่อน
วนัประชุม 

คณะกรรมการควรมกีรรมการอสิระทีเ่ป็น
ผูห้ญงิอย่างน้อย 1 คน 

บรษิัทมนีโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทัง้
ดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพศ แต่เพราะในปัจจุบนั 
บริษัทมีจ านวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หาก
บรษิทัมโีอกาสในการสรรหากรรมการเพิม่ บรษิทักพ็รอ้มและยนิดทีีจ่ะมี
กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิอยู่ในคณะกรรมการอย่างแน่นอน 
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คณะกรรมการควรพจิารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ CG 
Committee 

บรษิทัอยู่ระหว่างการศกึษาขอ้มลูและพจิารณาตามความเหมาะสม 

บรษิทัควรจดัใหม้โีครงการใหส้ทิธแิก่ผูบ้รหิาร
ในการซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยมรีะยะเวลา
ในการใชส้ทิธมิากกว่า 3 ปี ก าหนดราคาใชส้ทิธิ
ทีส่งูกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาทีม่กีารจดัสรร
สทิธริวมถงึไม่มกีารกระจุกตวัเกนิ 5% 

บรษิทัอยู่ระหว่างการศกึษาขอ้มลูและพจิารณาตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และเป็นหลกัปฏบิตัใิหค้ณะกรรมการบรษิทัน าไปปรบัใชใ้นการก ากบัดูแลใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว 
น่าเชื่อถอืส าหรบัผูถ้อืหุ้นและผู้คนรอบขา้งเพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้
ภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม รายงานการก ากบัดแูลกจิการนี้ ไดก้ าหนดหลกัปฏบิตัแิก่คณะกรรมการ
บรษิทัในฐานะผูน้ าสงูสดุขององคก์รถอืปฏบิตัอิย่างเหมาะสมรวม 8 ขอ้ คอื 

หลกัปฏบิตัที ่1 ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหก้จิการ
อย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตัทิี ่2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
หลกัปฏบิตัทิี ่3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
หลกัปฏบิตัทิี ่4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
หลกัปฏบิตัทิี ่5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
หลกัปฏบิตัทิี ่6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏบิตัทิี ่7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏบิตัทิี ่8 สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

โดยมรีายละเอยีดของแต่ละหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสรา้งคณุค่าให้
กิจการอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย
ความซื่อสตัย ์สุจรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั นอกจากนี้ ยงัมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงาน
ของบริษัท และก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล 

คณะกรรมการมหีน้าทีจ่ะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบ หากมสีว่นไดส้ว่นเสยีในสญัญาทีท่ ากบับรษิทั หรอืถอืหุน้เพิม่ขึน้ลดลงใน
บรษิทัหรอืบรษิทัในเครอืในระหว่างรอบปีบญัช ีทัง้นี้อ านาจการตดัสนิใจและดแูลการด าเนินงานของบรษิทัดงักล่าว เวน้แต่เรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ซึง่คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนด าเนินการ 
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1) เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
2) การเปลีย่นแปลงราคามลูค่าหุน้ หรอืเพิม่ / ลดทุนจดทะเบยีน 
3) เพิม่จ านวนกรรมการบรษิทั 
4) การท ารายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอือยู่ในขา่ยทีก่ฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ระบุใหต้อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และการก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้ กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันัน้บทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบมดีงันี้ 

1) จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และก ากบัดแูลการด าเนินกจิการ
ทัง้หลายของบรษิทั 

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 และ

ขออนุมตัสิ าหรบัมตต่ิางๆ ทีน่อกเหนือจากอ านาจของคณะกรรมการ 
8) ตดิตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
9) อนุมตัิงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูล ( แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) 

ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
10) จดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชไีวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ารายงานทางการเงนิถูกตอ้งเป็นจรงิและสมเหตุสมผล โดยปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 

11) ก าหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิาพ 

12) เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
13) เสนอกรรมการทีอ่อกตามวาระและกรรมการเขา้ใหมต่่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
14) เสนอการจ่ายเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
15) อนุมตัิเรื่องที่คณะกรรมการบรหิารเสนอ รวมถึงรายการเกี่ยวโยง การขดัแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรอื

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละอื่นๆ ตามทีก่ าหนดโดยหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

16) อนุมตักิารท าธุรกรรมสญัญาใดๆ ในเรื่องภาระผกูพนั การก่อหนี้และการค ้าประกนัของบรษิทั 
17) อนุมตัแิต่งตัง้ ก าหนดอ านาจหน้าที ่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
18) ก าหนดการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นของประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
19) อนุมตัใิหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบาย

เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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20) จดัใหม้กีารจดัท าจรรยาบรรณธรุกจิและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมและแนวทางปฎบิตัทิีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนตดิตาม
ใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างจรงิจงั 

21) อนุมตัแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั 
22) ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ ์ และขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หลกัปฏิบติัท่ี 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิทัไดร้ว่มกนัก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัรวมถงึนโยบายการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดย
ค านึงถงึสภาวะการณ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของกลุ่มบรษิทั โดยการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เพื่อใหท้ราบถงึจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร ท าใหท้ราบถงึต าแหน่งของการแขง่ขนั 
และการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ประเดน็ทางดา้น
กฎหมาย และการแขง่ขนัในตลาด เพื่อก าหนดและท าความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากภายนอก ซึง่มทีัง้โอกาสและ
อุปสรรคต่อองคก์ร รวมถงึการสนบัสนุนใหม้กีารน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิม่คุณค่าใหแ้ก่องคก์ร ทัง้นี้เพื่อน าองคก์ร
ไปสูเ่ป้าหมายการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

การวเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ เหล่านี้ อาจมผีลกระทบต่อธุรกจิและผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันัน้คณะกรรมการจงึได้
สง่เสรมิใหม้กีารปลกูฝังค่านยิมขององคก์รทีค่ านงึถงึการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหเ้กดิการปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอ โดยการร่วมมอื
กนัของพนกังานทุกคนในองคก์รในการช่วยกนัพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื่องและตระหนกัถงึความส าคญัของการเป็นองคก์รอย่าง
ยัง่ยนื 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดกลยุทธ ์นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององคก์ร โดยมอบหมายและตดิตามใหฝ่้าย
จดัการน าไปปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

หลกัปฏิบติัท่ี 3 เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเอง โดยมกีารแบ่งบทบาททีช่ดัเจนระหว่าง
คณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการ โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไมใ่ชบ่คุคลเดยีวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการ
ไดก้ าหนดบทบาทของฝ่ายจดัการ และควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการใหป้ฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม เป็นไปตาม
นโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนดแูลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของ
บรษิทั  โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัอย่างครบถว้นและถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอ  

3.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัและสดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาต่างๆ ของธุรกจิ 
ไดแ้ก่ การบรหิารธุรกจิ การบญัช ีการเงนิ วศิวกรรมศาสตร ์กฎหมาย เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ ซึง่กรรมการสว่นใหญ่ผ่าน
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมดจ านวน 5 คณะ 
ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. คณะกรรมการบรหิาร 
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัมกีารก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไวอ้ย่างชดัเจน และในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องส าคญั จะตอ้ง
ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดซึง่มหีน้าทีเ่ฉพาะเรื่อง และน าเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ
หรอืรบัทราบเพื่อถ่วงดุลและสอบทานใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

สดัส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั จ านวน สดัส่วนรอ้ยละ 

กรรมการบรหิาร 6 50.00 
กรรมการอสิระ 4 33.33 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 2 16.67 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ                                                                            

กรรมการบริษทัด ารงต าแหน่ง จ านวน สดัส่วนรอ้ยละ 
ระหว่าง 0-5 ปี 2 16.67 
มากกว่า 5 ปี - 9 ปี 3 25.00 
มากกว่า 9 ปี 7 58.33 

กรรมการอิสระ 
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัตอ้งมจี านวนกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทัง้คณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ทัง้นี้กรรมการอสิระตอ้งเป็นบุคคล
ทีม่คีุณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามแนวทางเดยีวกนักบัคณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งสามารถดแูลผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทยีมกนั และไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้ 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ทัง้นี้ใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั 
3) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการของบรษิัท รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 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 
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ทัง้นี้ นิยามกรรมการอสิระดงักลา่ว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั และมคีวามเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนด
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นสว่นของอตัราการถอืครอง
หุน้ของบรษิทั 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีก่ ากบัดูแลงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั นโยบาย
การก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัและมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ การก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย นโยบายทางธุรกจิ และทศิทางการ
ด าเนินงานของบรษิทั และตดิตามการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารใหป้ฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนดูแลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มสี่วนไดเ้สยีของบรษิัท  โดยมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัอย่างครบถว้นและถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 12 ท่าน 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีด่ ารงต าแหน่ง 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ ประธานกรรมการ 17 มนีาคม 2531 

2. นายเชง  นิรุตตนิานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 8 เมษายน 2542 

3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 1 มกราคม 2533 

4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 17 มนีาคม 2531 

5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิ
อาหารแช่แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 มกราคม 2541 

6. นายชาน ช ูชง กรรมการบรหิาร 30 เมษายน 2544 

7. นายคโิยทากะ  คคิชู ิ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 7 พฤศจกิายน 2559 

8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 15 พฤศจกิายน 2553 

9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระ 22 สงิหาคม 2543 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 22 มนีาคม 2553 

11. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 22 มนีาคม 2553 

12. นายนาถ  ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ 3 เมษายน 2558 

โดยม ีนางปะราล ี สขุะตุงคะ เป็นเลขานุการบรษิทั 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
กรรมการบรษิทัอย่างน้อย 2 คน ลงลายมอืชื่อร่วมกนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั หรอืในบางกรณีคณะกรรมการอาจ
ก าหนดชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทักไ็ด ้ 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 คณะ ซึง่ประกอบดว้ยชุดทีเ่ป็นกรรมการบริษทัทัง้คณะและชุดที่
กรรมการบรษิัทท างานร่วมกบัทมีผู้บรหิาร เพื่อให้ปฏบิตัิหน้าที่เฉพาะเรื่องและท าหน้าที่พจิารณากลัน่กรองก่อนน าประเด็น
ส าคญัเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 
  



 

บริษทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

9 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3) คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ  
5) คณะกรรมการเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุในปี 2561 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชมุ 

1. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ประธาน กรรมการอสิระ 14/14(100%) 

2. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการ กรรมการอสิระ 13/14(92.9%) 

3. นายนาถ ลิว่เจรญิ  กรรมการ กรรมการอสิระ 12/14(85.7%) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน มวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งต้องมคีุณสมบตัิตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิได้ไม่น้อยกว่า 1 คน ทัง้นี้ กรรมการอสิระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
พนกังาน หรอืทีป่รกึษาใดๆ ของบรษิทั  

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้  และใหร้ายงานผลการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. สอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง และเพยีงพอ 
2. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิใหท้ดัเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ 
3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม

และมปีระสทิธผิลตามวธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
4. สอบทานแบบประเมนิผลความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในซึง่สายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมนิผลแลว้ 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้   รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทัเกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 
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6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
7. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏิบตังิานตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
8. สอบทานความถูกตอ้งและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน   รายงานการเงนิ   

การบรหิารความเสีย่ง   การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูและระบบเครอืขา่ย   และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้
ทนัสมยัอยู่เสมอ 

9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย 

10. สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 

11. สอบทานและใหค้วามเหน็ในการปฏบิตังิานของสายงานตรวจสอบและประสานงานกบัผูส้อบบญัช ี
12. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบและมคีวามเหน็ในเรื่องต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
13. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้หรอืเลกิจ้างบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบรษิทั 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. ตรวจเยีย่มหน่วยงานในบรษิทั   บรษิัทย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏบิตัิงาน ระบบบรหิาร

ความเสีย่ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบรหิารสิง่แวดล้อม ตลอดจนปัญหาเกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิ ปัญหา
เกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้เขา้เยีย่มชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลติ การบรหิารคลงัสนิคา้และ
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

22. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามแนวทางของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ อย่างมปีระสทิธผิล 
เริม่ตัง้แต่การประเมนิความเสีย่ง การสรา้งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมนิตนเอง
เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามทีส่ายงานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมนิแลว้เพื่อมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบต่างๆ 
ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้นแบบประเมนิตนเองของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

23. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าที่  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเรยีก  สัง่การใหฝ่้ายจดัการหวัหน้าหน่วยงานหรอื
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น  ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็นรวมทัง้แสวงหา
ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามค าสัง่ของคณ ะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้  ผูม้สีว่นไดเ้สยีและบุคคลทัว่ไป 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการรบัทราบกรณีที่ผูส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการผูจ้ดัการ  
หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการด าเนินการของบรษิทักระท าความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรอื
มาตรา 313  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหส้ านักงาน กลต.  
และผูส้อบบญัชทีราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

2. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
2.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2.2 การทุจรติหรอืสิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการให้มกีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด  
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าดงักล่าวต่อส านกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

รายละเอยีดการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงอยูใ่นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุในปี 2561 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชมุ 

1. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  ประธาน กรรมการอสิระ 2/2(100%) 

2. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ อนุกรรมการ กรรมการอสิระ 2/2(100%) 

คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 มวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน และอนุกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน โดยอนุกรรมการทัง้สองท่านเป็นกรรมการอสิระ ซึ่งมคีุณสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรู้ความ
เขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 
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บทบาทและความรบัผดิชอบ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหา ตลอดจนพจิารณาคดัเลอืกและเสนอชื่อกรรมการของบรษิทั และ

กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ 
2. พจิารณาหลกัเกณฑใ์นการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู 
3. พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ 
4. น าเสนอแผนการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ

อนุมตั ิ
5. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่ออนุมตั ิ
6.  น าเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมส าหรบัประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
7.  ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงนิค่าจา้งส าหรบัพนักงาน 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
8.  ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเกีย่วกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผูบ้รหิารระดบัสงู และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ
9. จดัท ารายงานการปฏบิตังิานเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
10. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเน่ืองกบัการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

รายละเอยีดการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแสดงอยู่ในรายงานคณะอนุกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุในปี 2561 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชมุ 

1. นายกรีต ิ อสัสกุล  ประธาน กรรมการอสิระ 4/5(80%) 

2. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ อนุกรรมการ กรรมการอสิระ 4/5(80%) 

3. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย อนุกรรมการ กรรมการอสิระ 5/5(100%) 

4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ อนุกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5/5(100%) 

5. นายชาน ช ูชง อนุกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5/5(100%) 

คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 มวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน และผู้บริหารตามความ
เหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ ซึง่มีคุณสมบตัติามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด และมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม ตลอดจนมคีวามรู้ความเขา้ใจถงึหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของตน 
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บทบาทและความรบัผดิชอบ 

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. สนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
9. ก ากบัดแูลและสนบัสนุนการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
10. สือ่สารและแลกเปลีย่นขอ้มลูความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครัง้ 
11. ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในการใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอก เพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน า ทีเ่ป็นอสิระเกีย่วกบักรอบ 

ขอบเขต และการปฏบิตังิานในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
12. ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในการว่าจา้งบุคคลภายนอก เพื่อชว่ยในการปฏบิตังิานของสว่นบรหิารความเสีย่ง ในกรณีที่

มปีรมิาณงานมากเกนิกว่าอตัราก าลงัคนของฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
13. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายอนัเกีย่วเนื่องกบัการบรหิารความเสีย่ง 

รายละเอยีดการปฏบิตังิานของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งอยู่ในรายงานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เนื่องจากความเสีย่งทางการเงนิในด้านอตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย แหล่งเงนิกู้และการจดัหาเงนิทุน สภาพคล่องทาง
การเงนิ รวมถงึความน่าเชื่อถอืของคู่คา้และคู่สญัญา การบรหิารจดัการงานการเงนิและการปฏบิตัติามกฎกตกิาต่างๆ มจี านวน
มากขึน้จากการขยายตวัของธุรกจิทัง้ในดา้นปรมิาณรายไดแ้ละก าไรของกลุ่มบรษิทั ท าใหค้วามเสีย่งทางการเงนิส่งผลกระทบ
อย่างมนียัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทาง
การเงนิ ซึง่ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และ
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่ม เพื่อมหีน้าทีก่ าหนดนโยบายและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งของ
กลุ่มบริษัทหลกัที่ด าเนินธุรกจิในประเทศไทย รวมทัง้ให้ค าแนะน าและอนุมตัิการด าเนินงานของฝ่ายบริหารเงิน (Treasury 

Execution Team) เพื่อลดความเสีย่งทางการเงนิลงมาสูร่ะดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได้  

บทบาทและความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิรบัผดิชอบการก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
โดยมหีน้าทีด่งันี้ 
1. ระบุความเสีย่งทางการเงนิและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีระบวนการป้องกนัความเสีย่งเพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบ ทัง้นี้เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อกลุ่มบรษิทั 
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2. ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทั 
3. มอบหมายใหท้มีงานน าไปปฏบิตั ิ
4. สอบทานการปฏบิตังิานตามเงื่อนไขของนโยบาย 
5. ทบทวนขอ้จ ากดัของนโยบายการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิในทุกปี 

คณะกรรมการเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Committee) 

คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตัง้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน ซึ่งประกอบด้วย คุณธีรพงศ์ จันศิริ เป็นประธาน
คณะกรรมการ คุณเชง นิรุตตนิานนท ์เป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยธรุกจิหลกัเป็นคณะกรรมการ 
โดยจะมหีน้าทีว่างนโยบายการด าเนินงานด้านความยัง่ยนืของบรษิทั และมีหน้าทีก่ ากบัดูแลและผลกัดนัการด าเนินงานของ
คณะท างาน 5 ชุด ซึง่ประกอบดว้ย คณะท างานดา้นกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม คณะท างานดา้นจรยิธรรมต่อแรงงาน 
คณะท างานดา้นการพฒันาบุคลากรเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื คณะท างานดา้นพลงังาน สิง่แวดลอ้ม และการเปลีย่นแปลงสภาวะ
อากาศ และคณะท างานดา้นความยัง่ยนืในห่วงโซธุ่รกจิ ขณะทีท่มีงานฝ่ายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะมหีน้าทีป่ระสานงานการท างาน
ของทัง้หา้คณะเหล่าน้ี พรอ้มกบัประสานงานกบับรษิทัในเครอืต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัไดก้ าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อการถ่วงดุลและสอบทานให้เกดิ
ความเป็นธรรมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยในเรื่องส าคญัทีก่ าหนดไวจ้ะต้องผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทุกครัง้ 

การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าทีด่า้นนโยบาย และ
การบรหิารงานออกจากกนัอย่างชดัเจน 

ประธานกรรมการ มบีทบาทหน้าที ่ดงันี้ 
1. ประธานกรรมการบรษิทัมหีน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ยกเวน้กรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 
2. พจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
3. มีบทบาทหน้าที่ก ากบัดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชงิกลยุทธ์ของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสี่วนร่วมในการ

บรหิารงานประจ าของบรษิทั 
4. มบีทบาทในการควบคุมการประชุมให้มปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความ

รบัผดิชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
6. ดแูล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด

ไว ้
7. เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ายเท่ากนั 
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ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มบีทบาทหน้าที ่ดงันี้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบัมอบอ านาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทให้มอี านาจในการจดัการ ซึ่งรวมถึงการก าหนด
นโยบาย การตดัสนิใจ และการใชอ้ านาจจดัการบรษิทัอย่างเบด็เสรจ็เดด็ขาด โดยมหีน้าทีด่งันี้ 
1. บรหิารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
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 
9. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจชว่ง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบอ านาจช่วง 

และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสอืมอบอ านาจทีใ่ห้ ไว ้และ/หรอื ให้
เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด และตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าที่
บรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ อาจมี
สว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
ของบรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทั
ไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้ 

ทัง้นี้ ก าหนดใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นทีไ่มใ่ชบ่รษิทัในกลุ่มไดไ้ม่เกนิ 3 บรษิทั โดยการ
ด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะตอ้งไมก่ระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทั 

คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 
1. ใหก้รรมการบรหิารมอี านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่อยู่ภายใตก้ฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบยีบ

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

ประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมัต ิและด าเนินการตามแผนทางธุรกจิและกลยุทธท์างธุรกจิโดย
สอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบรษิทั 
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4. มอี านาจด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั รวมทัง้จดัตัง้โครงสรา้งองคก์ร และการบรหิาร โดย
ใหค้รอบคลุมทุกรายละเอยีดของการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งของพนกังานของบรษิทั  

5. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารกูห้รอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมตลอดถงึการเขา้เป็นผูค้ ้าประกนั หรอืการ
ช าระเงนิหรอืใชจ้่ายเงนิเพื่อธุรกรรมตามปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น การจ่ายเงนิเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการ
ด าเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทัง้นี้มกีารก าหนดวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการไม่เกนิกว่า 200 ล้านบาท หรอืจ านวนเทยีบเท่า 
หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย อย่างไรกด็ ีวงเงนิดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 

6. มอี านาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจา้หน้าทีข่องบรษิทัในต าแหน่งทีไ่ม่สงูกว่าต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
7. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั 

อนึ่ง การอนุมตัริายการดงักล่าวขา้งต้น จะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอื
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร  สามารถอนุมตักิารเขา้ท ารายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืมสีว่นได้
เสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ และตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด) กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
การเขา้ท ารายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัไิว ้ทัง้นี้ กรรมการบรหิารทีม่ี
ส่วนได้เสยีในเรื่องดงักล่าวไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยคณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารไดต้ามทีจ่ าเป็นหรอืเหน็สมควร  

3.2 ต าแหน่งประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าทีก่ ากบัดแูลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยทุธข์องฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสีว่นรว่ม
ในการบรหิารงานประจ าของบรษิทั ด าเนินการควบคมุการประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั 
สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ รวมถงึสนบัสนุนและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัิ
หน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ตลอดจนดแูล 
ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

3.3 การแต่งตัง้และวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 

การสรรหากรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาประวตั ิคุณสมบตั ิประสบการณ์ ความรูแ้ละ
ความสามารถของกรรมการที่ต้องการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมอีงค์ประกอบที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกรรมการต้องมเีวลาอย่างเพยีงพอในการอุทศิความรูค้วามสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่
บรษิทั  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาและน าเสนอชื่อบุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสม โดยแบ่งเป็น 
- ในกรณีที่มตี าแหน่งกรรมการว่างลงโดยมใิช่การออกตามวาระในระหว่างปี ให้น าเสนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการในต าแหน่งทีว่่างลงตามขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยบุคคลซึง่เขา้
เป็นกรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทนเท่านัน้ 
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- ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการบรษิทัต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ใหน้ าเสนอชื่อ
บุคคลดงักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ และใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้
กรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมด ตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ทัง้นี้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นอาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดย
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทัง้หมดตอ้งมคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบบัลงวนัที ่18 
พฤษภาคม 2535 

ส าหรบัปี 2561 ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2561 มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่านจาก 12 ท่าน ดงันี้ 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ
2. นายฤทธริงค ์บญุมโีชต ิ
3. นายกรีต ิอสัสกุล (กรรมการอสิระ) 
4. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส  

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงใหก้รรมการทัง้ 4 คนกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้างหรือ
พนักงานทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนจากบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย มอีสิระจากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 
ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด สามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ โดยจะน าเสนอรายชื่อต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษทั 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ก าหนดใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง จ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด หากจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ มตขิองคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เพื่อเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ
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จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่
ของกรรมการทีต่นแทน 

การจ ากดัอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทัเชื่อว่า การมกีรรมการซึง่มปีระสบการณ์การท างานต่อเนื่องกบับรษิทัเป็นสิง่ทีม่คี่าต่อบรษิทั ดงันัน้จงึไม่ได้
ก าหนดคุณสมบตัเิรื่องอายุและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ส าหรบัขอ้บงัคบัของบรษิทัไดเ้ปิดเผยอยู่ในเวบ็ไซดข์องบรษิทั www.thaiunion.com ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ ์-> ขอ้บงัคบั
บรษิทั 

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ และโบนสัประจ าปี ซึง่ถอืว่าอยูใ่นเกณฑเ์ฉลีย่
เมื่อเทยีบกบัอตุสาหกรรมเดยีวกนั และเพยีงพอต่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีค่ณะกรรมการไดร้บั ซึง่ไดข้ออนุมตัจิากผูถ้อื
หุน้แลว้ นอกจากน้ีกรรมการกไ็ม่ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัยอ่ย  

- ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เป็นค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการ เงนิสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี และโบนสัประจ าปี ซึง่พจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั ผลการปฏบิตังิานประจ าปีของผูบ้รหิารแต่
ละท่าน 

- ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไดแ้ก่ วงเงนิประกนัคุม้ครองสขุภาพไม่เกนิ 700,000 บาท ส าหรบั
กรรมการทีม่อีายุน้อยกว่า 70 ปี และมถีิน่พ านกัในประเทศไทย 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน  

เบี้ยประชุม และโบนัสประจ าปี 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ ประธานกรรมการ 3,113,076.00 

2. นายเชง  นิรุตตนิานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 1,571,538.00 

3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 1,666,538.00 

4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 1,586,538.00 

5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหาร
แชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

1,586,538.00 

6. นายชาน ช ูชง กรรมการบรหิาร 1,666,538.00 

7. นายคโิยทากะ  คคิชู ิ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1,511,538.00 

8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรเวล ซาบจติต ์เอส กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1,586,538.00 

9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ กรรมการอสิระ 2,426,538.00 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย กรรมการอสิระ 2,246,538.00 

11. นายกรีต ิ อสัสกุล กรรมการอสิระ 1,811,538.00 

12. นายนาถ  ลิว่เจรญิ กรรมการอสิระ 1,886,538.00 
  22,659,994.00 

http://www.thaiunion.com/
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ซึง่บรษิทัเหน็ว่าค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบรษิทัรวมกนัเป็นจ านวนไม่สงูเมื่อเทยีบกบัผลตอบแทนโดยเฉลีย่ของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เนื่องจากบรษิทัค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั  

ส าหรบัค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2561 เทยีบกบัปีก่อน เป็นดงันี้ 

หน่วย:ลา้นบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวน (คน) 
ค่าตอบแทน / เบีย้ประชุม 
โบนสักรรมการ 

12 
7.15 

15.00 

12 
  6.91 
15.75 

รวม 22.15         22.66 

3.5 การจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการบริษทั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

บรษิทัก าหนดใหก้รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั แต่ทัง้นี้ การด ารงต าแหน่งดงักล่าว
จะตอ้งไม่กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัได้
อย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ไม่นบัรวมบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัร่วมทุน ซึง่บรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบั
ดูแลการบรหิารจดัการเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั โดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัไดอุ้ทศิเวลาในการ
ปฏบิตัหิน้าทีท่ ัง้การใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะทีม่ปีระโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

รายช่ือคณะกรรมการ บริษทัจดทะเบียนอ่ืน บริษทัยอ่ยของ 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ - - 

2. นายเชง  นิรุตตนิานนท ์ - - 

3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ 1 - 

4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ - - 

5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ - - 

6. นายชาน ช ูชง - - 

7. นายคโิยทากะ  คคิชู ิ - - 

8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส - - 

9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ - - 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย 3 - 

11. นายกรีต ิ อสัสกุล 1 - 

12. นายนาถ  ลิว่เจรญิ - - 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการบรษิทัได้ก าหนดนโยบายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัในกลุ่มไดไ้ม่
เกนิ 3 บรษิัท  โดยการด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นประธานเจา้หน้าที่บรหิารของ
บรษิทั และหา้มมใิหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารด ารงต าแหน่งเป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ทัง้นี้เพื่อให้
บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การประชมุของคณะกรรมการบริษทั 

ก าหนดการประชุม 
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมวาระปกตอิย่างน้อย 5 ครัง้ต่อปี และไดก้ าหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปีเพื่อให้
กรรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครัง้ และอาจมกีารประชุมวาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น 

วาระการประชมุ 
ประธานคณะกรรมการของบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารร่วมกนัก าหนดวาระการประชุม โดยกรรมการท่านอื่นสามารถ
เสนอวาระการประชุมเพื่อน ามาพจิารณาได้ และเลขานุการบรษิทัอาจน าเสนอวาระทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ให้
ครบถว้น 

การจดัส่งหนังสือเชิญประชมุ 
เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เวน้แต่เป็นเรื่องทีต่อ้งพจิารณาอย่างเร่งด่วน 

องคป์ระชมุและการประชมุ 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้อีงคป์ระชุมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึครบเป็นองคป์ระชุม  
จากนัน้ประธานคณะกรรมการจะท าหน้าทีด่แูลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหเ้พยีงพอส าหรบักรรมการทีจ่ะเสนอความเหน็ โดยมี
ฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ น าเสนอขอ้มูลประกอบการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และในการประชุมแต่ละครัง้จะใชเ้วลา
ประมาณ 2-3 ชัว่โมง  

รายงานการประชมุ 
เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีจ่ดัท ารายงานการประชมุและเสนอใหป้ระธานคณะกรรมการสอบทานและสง่ใหก้รรมการทุกท่านให้
ความเหน็ ซึง่ในรายงานการประชุมจะมกีารบนัทกึมตขิองทีป่ระชุมและขอ้มลูไวอ้ย่างเพยีงพอและครบถว้น 

การเข้ารว่มประชมุ 
คณะกรรมการบรษิัททุกท่านมคีวามตัง้ใจและพร้อมทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ยกเวน้ กรรมการทีม่ถีิน่พ านกัในต่างประเทศ  
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ส าหรบัปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการรวม 5 ครัง้                                                                                                                           

รายชื่อคณะกรรมการ การเขา้ประชมุสามญั การประชุมคณะกรรมการ 

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี (92%) 2560 % 2561 % 

1. นายไกรสร  จนัศริ ิ        มา 6/6 100.00 3/5 60.00 

2. นายเชง   นิรุตตนิานนท ์        มา 4/6   66.67 4/5   80.00 

3. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ        มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

4. นายชวน  ตัง้จนัสริ ิ        มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

5. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ         มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

6. นายชาน  ช ูชง        มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

7. นายคโิยทากะ คคิชู ิ     ไมม่า 3/6 50.00 0/5 -- 

8. นายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส        มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ *        มา 6/6 100.00 5/5 100.00 

10. ดร.ธรรมนูญ  อานนัโทไทย *        มา 5/6 83.33 5/5 100.00 

11. นายกรีต ิ อสัสกุล *        มา 4/6 66.67 4/5 80.00 

12. นายนาถ  ลิว่เจรญิ *         มา 6/6 100.00 5/5 100.00 
* กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ : นายคโิยทากะ คคิชู ิเป็นกรรมการทีม่ไิดม้ถีิน่พ านกัในประเทศไทย 

3.6 การก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 

คณะกรรมการบริษัทมหีน้าที่ก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมี
นัยส าคญัและเป็นไปตามแผนธุรกจิหลกัของบรษิทั รวมถงึการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัและบริษทัย่อยปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยสรุปเป็นประเดน็ส าคญัๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. แต่งตัง้ตวัแทนไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพื่อดแูลการบรหิารงานของบรษิทั
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. ตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่างสม ่าเสมอ  
3. ควบคุมดแูลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ ์

และงบประมาณตามทีม่กีารอนุมตัไิว ้
4. อนุมตังิบประมาณเพื่อการลงทุน การท ารายการการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การกูย้มืหรอืการขอสนิเชื่อจาก

สถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทั ทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วม 

5. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ สอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การท ารายการเกีย่วโยงกนั การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการก ากบั
ดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พจิารณานโยบายและแนวทางบรหิารความเสีย่งของบรษิทัย่อยและบริษทัร่วม 
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3.7 การประเมินตนเองของกรรมการบริษทั การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชดุ
ย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บรษิทัมนีโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ โดยเริม่จากปี 2556 
เป็นตน้มา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่าง
ปีทีผ่่านมา ซึง่จะช่วยใหม้แีนวทางในการปรบัปรุงงานในการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
โดยคณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ด าเนินการ และจดัล าดบั
คะแนนดงันี้ 

1) คะแนนต ่ากว่ารอ้ยละ 60 เท่ากบัต ่ากว่ามาตรฐาน 
2) คะแนนรอ้ยละ 61-80 เทา่กบั พอใช ้
3) คะแนนรอ้ยละ 81-90 เท่ากบั ด ี
4) คะแนนเกนิกว่ารอ้ยละ 90 เท่ากบั ดมีาก 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการรายบุคคล มหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 
1) ความโดดเด่นในความรูค้วามสามารถ  
2) ความเป็นอสิระ 
3) ความพรอ้มในการปฏบิตัภิารกจิ  
4) การเอาใจใสต่่อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
5) การปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการบรษิทั  
6) ความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ มหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 
1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั  
2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  
3) การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  
4) การท าหน้าทีข่องกรรมการบรษิทั  
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2) การด าเนินการในการประชุม 
3) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ซึง่พจิารณาจากเป้าหมายและสถานะของความส าเรจ็ของแต่
ละเป้าหมาย โดยมหีวัขอ้การประเมนิดงันี้ 

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

เลขานุการบรษิทัไดจ้ดัสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานใหแ้ก่กรรมการ ซึง่ไดส้รุปผลและเสนอผลการประเมนิต่อ
คณะกรรมการพจิารณาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้ โดยมคีะแนนประเมนิเฉลีย่ดงันี้ 

- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คะแนนเฉลีย่ 87% 
- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลีย่ 85% 

- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ คะแนนเฉลีย่ 88% 

- การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) คะแนนเฉลีย่ 89% 

3.8 การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการบริษทัอย่างต่อเน่ือง 

การปฐมนิเทศ 

บริษัทจดัท าคู่มือส าหรบักรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้รบัทราบถึงข้อมูลของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั 
โครงสรา้งองคก์ร นโยบายต่างๆ ผลการด าเนินงานของบรษิทัทีผ่่านมา ตารางการเขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่เป็น
ขอ้มลูทีส่ าคญัและเพยีงพอ ซึง่จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ในปี 2561 ไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
จงึไม่มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการพฒันากรรมการ โดยสนับสนุนใหก้รรมการเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ ทุกท่านสามารถเขา้รบัการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อช่วยใหก้รรมการปฏบิตัหิน้าที่ก ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสทิธิภาพ ส าหรบัในปี 2561 กรรมการอิสระ คือนายศกัดิ ์ เกี่ยวการค้า ได้เข้าอบรม 
Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) กรรมการบรหิาร 
คอืนายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูรวทิยาการจดัการส าหรบันักบรหิารระดบัสงู (วบส.รุ่น 1) สถาบนับณัฑติพฒัน 
บรหิารศาสตร ์
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ส าหรบักรรมการของบรษิทัทีม่ถีิน่พ านักในประเทศไทยไดผ้่านหลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) และสถาบนัอื่นๆ ดงันี้ 

หลกัสูตรเพื่อพฒันากรรมการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Director Certification Program (DCP)  10/2544   10/2545 13/2554 

2/2549 

1/2557 

70/2549 27/2546  

Director Accreditation Program (DAP)   86/2553 84/2553   48/2548  120/2558 
The Role of Chairman Program (RCP) 15/2550     4/2544 14/2549   
The Role of Compensation Committee 
(RCC) 

     9/2552  5/2550  

Audit Committee Program (ACP)       10/2548   
Understanding the Fundamental of 
Financial Statement (UFS) 

      7/2550   

How to Develop a Risk Management  
Plan (HRP) 

     2/2555    

Handling Conflict of Interest (HCI)      4/2551    
TLCA Executive Development Program    2/2552 1/2552     
Advance Audit Committee Program ( AACP)      20/2558   2560 
National Director Conference (NDC)      2559 

2560 

   

Audit Committee Forum (ACF)      2559   2559 
A discussion on Corporation’s 
preparedness for the cybersecurity threats 
in the digital transformation Era 

     2559    

The Audit Committee’s Role in Compliance 
and Ethical Culture Oversight 

     2560    

Updated COSO Enterprise Risk 
Management: Integrating with Strategy and 
Performance 

      
2561 

   

Dealing with Cyber Risk in the Boardroom      2561    
หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มในการจดัท างบ
กระแสเงนิสด กระทรวงพาณชิย ์

     2559    

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู: สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน 

12/2554   25/2560      

หลกัสตูรวทิยาการจดัการส าหรบันกับรหิาร
ระดบัสงู(วบส.รุ่น 1) 

   2561      
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รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ ประธานกรรมการ 
2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายชวน ตัง้จนัสริ ิ กรรมการบรหิาร 
4. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ กรรมการบรหิาร 
5. นายชาน ช ูชง  กรรมการบรหิาร 
6. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้  กรรมการอสิระ 
7. ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย  กรรมการอสิระ 
8. นายกรีต ิอสัสกุล  กรรมการอสิระ 
9. นายนาถ ลิว่เจรญิ  กรรมการอสิระ 

ส าหรบัในสว่นของการพฒันาผูบ้รหิาร รายละเอยีดจะปรากฎในหวัขอ้นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

3.9 การเขา้ถึงข้อมูลท่ีส าคญั 

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 
ซึ่งเป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้นี้ เพื่อให้บรษิทัมขีอ้มูลปร ะกอบการ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท ารายการที่เกีย่วโยงกนั ซึ่งเป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิัทและบรษิัทย่อยได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมี
สว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง   

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการดแูลและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั ซึง่จะพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอสิระภายในกรอบของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ถอื
ปฏบิตัมิาโดยสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั เสมอืนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก และได้จดัท ารายงาน
สรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) อย่างสม ่าเสมอ  

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2550 ซึง่ไดแ้ก่ นางปะราล ี สุขะตุงคะ อายุ 51 
ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงไดอ้บรมหลกัสตูร
เลขานุการบรษิทั และหลกัสตูร Anti-Corruption The Practical Guide 2559 ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
(IOD)   เพื่อช่วยดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั ในการดแูลบรหิารกจิการใหด้ าเนินไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง โปร่งใส และ
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัมบีทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้  

• ดูแลและจดัการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การจดัท ารายงานการประชุม และจดัเกบ็ไว้ในที่ที่ปลอดภยั โดยจดัเรยีง
ตามล าดบัเวลาอย่างต่อเนื่อง 

• ดแูลและจดัการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจดัท ารายงานการประชุมและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัติามกฏหมาย กฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ดแูลและใหค้ าปรกึษาในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
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• การรายงานและการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

• ตดิตามใหม้กีารด าเนินการตามมตทิีป่ระชุมของคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

• ด าเนินการใดๆ ใหค้รบถว้นและถูกตอ้ง ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ประกาศและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึกฏหมายและขอ้บงัคบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบับุคลากรทีจ่ะเขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูซึง่เป็นต าแหน่งบรหิารทีส่ าคญั เช่น 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) รวมถงึต าแหน่งอื่นๆ เทยีบเท่ากรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยพจิารณาจาก
ความรูค้วามสามารถประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของบรษิทั ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึตอ้งก ากบัดแูล
ใหก้ารสรรหาบุคลากรดงักล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม 

ผูบ้ริหาร 

ณ 31 ธนัวาคม บรษิทัมผีูบ้รหิาร 4 รายแรก และผูบ้รหิารสงูสุดทางดา้นการเงนิและดา้นบัญช ีตามค านิยามของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน จ านวน 10 คน ดงันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. นายฤทธริงค ์ บุญมโีชต ิ ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแชแ่ขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. นายชาน ช ูชง Group Director, Human Resources 

4. นายยอรก์  ไอรเ์ล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่มบรษิทั 

5. ดร. ดาเรีย่น เมย ์แมคเบน ผูอ้ านวยการกลุ่มสง่เสรมิกจิการองคก์รและความยัง่ยนื 

6. ดร. ธญัญวฒัน์ เกษมสวุรรณ ผูอ้ านวยการกลุ่มนวตักรรม 

7. นายลโีอนารด์ชั คลูเลนซ ์ กรรมการผูจ้ดัการ Ingredients 

8. นายซนัจฟี แพนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มพฒันาตลาดเกดิใหม่ 

9. นายแพทรคิ เบอทาแลนฟ์ฟ่ี ผูอ้ านวยการกลุ่มพฒันาธุรกจิเชงิกลยุทธ ์

10. นางสาวอรุณรตัน์ สรุตันจนิดาภรณ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชแีละควบคุม 

4.1 แผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต าแหน่งผูน้ าองคก์ร คอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) และประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหาร
แช่แขง็และธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงต าแหน่งผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัทในแต่ละภูมภิาคที่เป็นส่วนส าคญัต่อความส าเรจ็ของ
องคก์ร ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลประสานงานกบัคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้โดยเฉพาะ เพื่อ
ท าหน้าทีพ่จิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแผนการสบืทอดต าแหน่ง ทัง้นี้เพื่อรกัษาความเชื่อมัน่ใหก้บัผูม้สีว่นได้เสยีทุกสว่น 

บรษิทัมนีโยบายการทบทวนต าแหน่งงานทีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิขององคก์ร (Critical Position) และมผีลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการและเป้าหมายขององคก์ร โดยใชก้ระบวนการพจิารณาต าแหน่งงานอยา่งเป็นระบบในทกุๆ ปี เพื่อใช้
ในการวางแผนการสบืทอดต าแหน่งทัง้ในระยะยาวและในกรณีฉุกเฉิน   
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ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจะเป็นผูป้ระสานงานในการวางแผนสบืทอดต าแหน่ง  (Succession Plan) โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนั
ระหว่างผู้บรหิารในหน่วยงานหลกัขององค์กรและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรพัยากรบุคคล ทัง้นี้นอกจากการเสริมสร้างความมี
ศกัยภาพในการด าเนินการของธุรกจิ ยงัสามารถช่วยลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย    

แผนการสบืทอดต าแหน่งงานของไทยยเูน่ียน แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้
1. แผนการสบืทอดต าแหน่งงานในต าแหน่งงานทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของธุรกจิ (Succession Plan for Critical 

Position) : เป็นการวางแผนผูส้บืทอดต าแหน่งตามระยะเวลาทีค่าดว่าผูส้บืทอดต าแหน่งมคีวามพรอ้มในการด ารงค์
ต าแหน่งนัน้ๆ ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

a. พรอ้มทีจ่ะด ารงต าแหน่งในทนัท ีหรอืภายใน 1 ปี  
b. พรอ้มทีจ่ะด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 2-3 ปี  
c. พรอ้มทีจ่ะด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 3 ปี ขึน้ไป  

2. แผนการสบืทอดต าแหน่งงานในกรณีฉุกเฉิน (Succession for Emergency Plan) : เป็นการวางตวัพนักงานทีจ่ะมา
รบัหน้าทีแ่ทนผูบ้รหิารในต าแหน่งงานส าคญัเป็นการชัว่คราวเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน  โดยบรษิทัมนีโยบายสนบัสนุนให้
ผู้บริหารแต่ละฝ่ายก าหนดชื่อผู้สืบทอดต าแหน่งในกรณีฉุกเฉินไว้ โดยอาจแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และมีชื่อ
ผูร้บัผดิชอบแต่ละสว่นงานอย่างชดัเจน  

แผนการสบืทอดต าแหน่งนี้จะมทีัง้ในระดบักลุ่มองคก์ร (Group Corporate) ระดบัภมูภิาค (Regional) และระดบัประเภทธุรกจิ 
(Business Categories)  

4.2 โครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบติังาน 

โครงสรา้งค่าตอบแทน 

กระบวนการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานจะท าควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพของพนักงาน (Talent Review 
Process) และ แผนพฒันาศกัยภาพของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) ฝ่ายทรพัยากรบุคคลร่วมกบั
ผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงานจะร่วมกนัประเมนิศกัยภาพของพนกังาน และ ก าหนดแผนพฒันาพนกังานรายบุคคลอย่างชดัเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็+นผู้สืบทอดต าแหน่ง และพนักงานที่มีศกัยภาพในการท างานสูง จะมีการวิเคราะห์ขดี
ความสามารถเพื่อใชใ้นการท าแผนพฒันาขึน้เป็นขัน้ตอน รวมถงึมกีารพดูคุยกบัพนกังานถงึเป้าหมายอาชพีและความคาดหวงั
ของพนกังาน  ตลอดจนการตดิตาม ประเมนิผลการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ  

แผนการพฒันาต่างๆ จะถูกปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและความคาดหวงัของพนักงานตามความ
จ าเป็น เพื่อใหม้ัน่ใจว่า พนกังานและองคก์รจะไดร้บัประโยชน์รว่มกนัอย่างเตม็ที ่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผน
สบืทอดต าแหน่ง และน าไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์รอย่างยัง่ยนืต่อไป  

นโยบายการจ่ายเงนิรางวลัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยก าหนดเป้าหมายและตวัวดั
ในแต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธร์ะยะยาวของบรษิทัฯ ซึง่เรยีกว่า Enterprise Objective โดยมกีารวดัผล 4 ดา้น ดงันี้ 

1. Drive Superior Financial Performance - ผลกัดนัความเป็นเลศิในการบรหิารการเงนิและประสทิธภิาพการใชเ้งนิทุน 
2. Accelerate Growth – มุ่งเน้นการเตบิโตแบบกา้วกระโดดทัง้จากการเตบิโตของธุรกจิปัจจบุนั และการขยายการ

ลงทุนซือ้กจิการ 
3. Drive Global Integration and Talent Development- ผนึกก าลงัเป็นองคก์รระดบัโลกเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัทางธุรกจิ และเพื่อพฒันาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงู 
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4. Build Differentiated Capabilities – เพื่อเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรม ดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื นวตักรรม และคุณภาพ 

บรษิทัก าหนดรปูแบบการจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู ดงันี้ 
• ค่าตอบแทนโดยรวม สอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
• อตัราการจ่ายเงนิรางวลั (โบนสั) กรณีทีผ่ลงานเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ในสว่นของพนกังานและบรษิทั ผูบ้รหิารจะ

ไดร้บัเงนิรางวลัในอตัรารอ้ยละ 25 – 30 ของเงนิเดอืนรวมทัง้ปี  

การประเมินผลการปฏิบติังาน  
ส าหรบัในสว่นของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการบรหิารจดัการเรื่องค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู (ซึง่เป็นแบบเดยีวกนั
กบัพนกังานปกต)ิ มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 รบัทราบและมคีวามเหน็ร่วมกนัในสว่นของเป้าหมายการปฏบิตังิานประจ าปี ซึง่ส่งผลไปสูเ่ป้าหมายรว่มกนัในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัทีเ่รยีกว่าเป้าหมายร่วม (Enterprise Objectives) ประจ าปีทีไ่ดต้ัง้ไว ้

ขัน้ตอนที ่2 เมื่อตัง้เป้าหมายการปฏบิตังิาน ซึง่รวมถงึการบนัทกึเขา้ไปในเป้าหมายการท างานประจ าปีรายบคุคลเรยีบรอ้ยแลว้ 
กย็งัมกีารตดิตามความคบืหน้าของเป้าหมายนัน้ ซึง่อาจจะมกีจิกรรมหลายๆ อย่างประกอบกนัเพื่อใหเ้ป้าหมายนัน้ส าเรจ็ตาม
ทีต่ัง้ไว ้

ขัน้ตอนที ่3 มกีารประเมนิผลส าเรจ็ของเป้าหมายทีต่ัง้ไวโ้ดยมหีลายระดบั ตัง้แต่ ระดบั 1-5 และน าคะแนนรวมทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิผลส าเรจ็ของเป้าหมายมาก าหนดค่าตอบแทนในลกัษณะต่างๆ เช่น การใหโ้บนสัประจ าปี การขึน้เงนิเดอืนประจ าปี 
โดยพจิารณาสว่นประกอบอื่นๆ ร่วมกนั อนัไดแ้ก่ การมสีว่นร่วมของพนกังานในเป้าหมายธุรกจินัน้ ค่านิยมขององคก์ร (TU 6 
values) ทีพ่นกังานน าไปปฏบิตั ิ

เป้าหมายร่วมกนัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัทีก่ าหนดขึน้มาในแต่ละปีนัน้ มาจากการมสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนธุรกจิของ
บรษิัทในหลายฝ่ายหลายหน่วยธุรกจิซึ่งต่างตัง้เป้าหมายประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน /หน่วยธุรกจิทีส่่งเสรมิความส าเรจ็ของ
เป้าหมายรวม ทัง้นี้ ผู้บรหิารของหน่วยงานหรอืผู้บรหิารของหน่วยธุรกจิจะก าหนดแผนความคดิรเิริ่มต่างๆ ที่ต้องสมัพนัธ์
สอดคล้อง รวมถึงเป็นสิง่ที่ผลกัดันส่งผลต่อความส าเรจ็ในเป้าหมายประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน หรอืหน่วยธุรกจินัน้ โดย
ความคดิรเิริม่ทีถู่กพจิารณาและลงความเหน็ร่วมกนัแลว้ว่าส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนทีส่ดุจะถูกเลอืกมาเป็นเป้าหมายรายบุคคล
ประจ าปี ซึ่งรวมถึงเป้าหมายด้านค่านิยม จะถูกพิจารณาและอนุมตัิจากหวัหน้างานให้อยู่ในระบบบริหารจดัการด้านการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (PMP) ซึง่เกดิขึน้ในช่วงมกราคมของทุกปี  

ในสว่นของการประเมนิผลส าเรจ็ของเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้รวมถงึประเมนิผลการท างานนัน้ จะมชี่วงเวลาทีใ่หผู้บ้ริหารระดบัสงูและ 
พนักงานไดท้ าการประเมนิตวัเอง โดยการใหค้ะแนนความส าเรจ็ ความสมัฤทธิผ์ลของเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ หลงัจากนัน้ Group 
Director HR หรอื HR business partner จะรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเปรยีบเทยีบเพื่อใหไ้ดเ้กณทก์ารประเมนิทีเ่ทีย่งธรรม 
ตรวจสอบได้ และเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจของซีอีโอ หรือผู้บงัคบับญัชาในการให้คะแนน ประเมินผลการท างาน และ
เป้าหมายทีต่ัง้ไวข้องผูบ้รหิารและพนกังานดงักล่าว 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร เป็นเงนิเดอืน เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี และโบนัสประจ าปี ซึง่พจิารณาจากผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั ผลการปฏบิตังิานประจ าปีของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ซึง่สอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
ส่วนอตัราการจ่ายเงนิโบนัส กรณีทีผ่ลงานเป็นไปตามเป้าหมายทัง้ในส่วนของพนกังานและบรษิทั ผูบ้รหิารจะไดร้บัเงนิรางวลั
ในอตัรารอ้ยละ 25 – 30 ของเงนิเดอืนรวมทัง้ปี 
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ส าหรบัค่าตอบแทนของผูบ้รหิารในปี 2561 เทยีบกบัปีก่อน เป็นดงันี้ 
หน่วย:ลา้นบาท     ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวน (คน) 
เงนิเดอืน / โบนสั 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

11 
141.81 

6.42 

10 
  145.17 

5.64 

รวม 148.23 150.81 
 
หลกัปฏิบติัท่ี 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักับการพัฒนาที่ยัง่ยืนซึ่งจะสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ตามเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิดงันัน้ในการเป็นผูน้ าดา้นอาหารทะเลทีไ่ดร้บัการ
ไวว้างใจมากทีสุ่ดในโลก การพฒันาทีย่ ัง่ยนืถอืเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกจิ และยงัป็นมาตรฐานทีส่ามารถวดัไดส้ าหรบั
ใชเ้ป็นกรอบในการตดัสนิใจและการปฏบิตังิานทีส่ าคญั ส าหรบัเป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้ าในการสรา้งความยัง่ยนืของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลไทย บรษิทัมกีลยุทธอ์นัประกอบดว้ย 4 หวัขอ้หลกัดงันี้ 

1. การจดัหาวตัถุดบิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
2. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมและถูกตอ้งตามกฏหมาย 
3. การด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
4. การดแูลชุมชน 

5.1 การสรา้งนวตักรรมและมีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกส่วน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรม เน่ืองจากบรษิทัมพีนัธกจิในการเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดงันัน้ นวตักรรมคอืกลยุทธห์ลกัของไทยยูเนี่ยนที่ช่วยสรา้งความเจริญเตบิโตทางธุรกจิอย่าง
ยัง่ยืน และมีบทบาทส าคัญในการก าหนดอนาคตการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการจัดตัง้ศูนย์นวตักรรม หรือ Global 
Innovation Center (GIC) เป็นศูนย์กลางการวจิยัและพฒันาระดบัโลกในการพฒันาผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์ และกระบวนการ
ผลติรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิม่มูลค่าให้กบัธุรกจิอาหารทะเลของบรษิัท ท าหน้าที่ด้านงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกับการศกึษาเชิง
พืน้ฐานในวตัถุดบิ เทคโนโลยใีหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปและการต่อยอดวตัถุดบิทีเ่หลอืใหเ้ป็นผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่ โดย
เน้นความส าคญัไปที ่1) การสรา้งเสรมิคุณภาพของผลติภณัฑ ์คุณค่าทางโภชนาการ และความพงึพอใจของผูบ้รโิภค การเร่ง
สรา้งความยัง่ยนืของทรพัยากรโดยคดิคน้วธิกีารใชว้ตัถุดบิจากการประมงอย่างคุม้ค่า 2) ปรบัปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี
ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด และการสรา้งมูลค่าจากผลติภณัฑพ์ลอยได ้และ 3) การก่อใหเ้กดิรายไดใ้หก้บัองค์กรจากผลงานวจิยั
และการพฒันา  

ศูนย์นวตักรรมด าเนินงานอยู่บนฐานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ระหว่างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
รฐับาลและนักวชิาการ โดยร่วมกนัสร้างสรรและประสานองคค์วามรู้ระหว่างนักวชิาการและผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม 
โดยมุ่งใหเ้กดินวตักรรมทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่สว่นรวม 
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5.2 การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัในสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยีในทุกกลุ่มให้ได้รบัการปฏิบตัิที่ดีอย่างเท่าเทยีมกนั 
เนื่องจากเหน็ความส าคญัของการสนับสนุนจากผูม้สี่วนไดเ้สยีตลอดจนการไดร้บัความร่วมมอืระหว่างกนั ซึง่จะส่งผลต่อบรษิทั
ใหส้ามารถสรา้งความมัง่คัง่ สรา้งงาน และสรา้งกจิการใหม้ฐีานะการเงนิที่มัน่คงในระยะยาวไดต้ามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
หลกัของบรษิทัทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื ดงันัน้คณะกรรมการจงึตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมจีรรยาบรรณ มี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึยดึถอืแนวทางในการปฏบิตัใิหเ้กดิความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนก าหนดใหม้ี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและตรวจสอบการปฏบิตัติาม โดยจดัท านโยบายเป็นแนวทางไดด้งันี้ 

ความรบัผิดชอบต่อผูถ้อืหุ้น    

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มรีะบบบญัชแีละการเงนิทีม่คีวามเชื่อถอืได้ สรา้ง
ความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถ้อืหุน้ ดว้ยการด าเนินงานใหเ้กดิผลประโยชน์ในระยะยาวสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ โดยมผีลประกอบการทีด่ี
อย่างสม ่าเสมอและยัง่ยนื มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคน ปฏบิตัิหน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบรสิุทธิใ์จและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเต็มความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และไม่เปิดเผยขอ้มลูลบัต่อบุคคลภายนอก พรอ้มทัง้ค านึงถงึการเปิดเผย
ขอ้มลูทีส่ าคญัต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมัน่ทีผู่ถ้อืหุน้มใีหก้บับรษิทั ตลอดจน
สรา้งผลตอบแทนการลงทุนใหเ้ป็นทีพ่อใจสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้  

ความรบัผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง  

บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่มขีอ้ยกเวน้ในเรื่องถิน่ก าเนิด เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สถานภาพการ
สมรส ภาษา หรอืต าแหน่ง ไม่มกีารใชห้รอืสนับสนุนการใชแ้รงงานเดก็ การคา้มนุษย ์และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจรติและ
คอรปัชัน่ทุกรปูแบบ  

บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานใหส้ามารถรกัษาพนกังานทีม่คีุณภาพ ดงึดูดคนเก่งจาก
ภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏบิตัิงาน โดยค านึงถึง ความเป็นธรรมภายในองค์กร ความสามารถในการ
แขง่ขนัในตลาดแรงงาน ตลอดจน ขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิ
และค่านิยมขององคก์ร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม
เดยีวกนั โดยพจิารณาจาก ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละบุคคล ประกอบกบั
การพจิารณาดา้นความเท่าเทยีมภายในบรษิทัฯ ซึง่ประเมนิจาก ขอบเขตความรบัผดิชอบ ความซบัซอ้นของงาน ประสบการณ์
และทกัษะทีใ่ชใ้นการท างานทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนี้บริษทัได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิรางวลัตามผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน และผลการด าเนินการของบรษิทัเพื่อผลกัดนัวฒันธรรมการตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน 

ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง 

บรษิัทได้จดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ซึ่งมากกว่าทีก่ฎหมายก าหนด เช่น การจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การจดัการดูแลตรวจ
สุขภาพประจ าปี แผนการประกนัสุขภาพ การประกนัชีวติ การประกนัอุบตัเิหตุ การจดัสถานทีอ่อกก าลงักาย การจดักจิกรรม
สนัทนาการต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานไดผ้่อนคลายจากการท างาน และทีส่ าคญับรษิทัไดจ้ดัสรรผลประโยชน์ระยะยาวทีช่่วยการยงั
ชพีของพนักงานและครอบครวัหลงัการเกษียณจากหน้าทีก่ารงานแลว้ ในรูปแบบของเงนิบ าเหน็จเกษียณอายุ ซึง่บรษิทัจะกนั
เงนิส ารองไวทุ้กๆ ปี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัสามารถจา่ยเงนิทดแทนใหก้บัพนกังานตามสทิธทิีพ่งึมไีดใ้นอนาคต และเพื่อเป็นการ
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ส่งเสริมให้พนักงานได้มกีารเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเขา้สู่วยัเกษียณเป็นการล่วงหน้า จึงได้ร่วมกบัส านักงาน
ประกนัสงัคมจดัหลกัสตูรอบรมเกีย่วกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการออมเงนิเพื่อการเกษียณใหแ้ก่พนักงานทีส่นใจ 
นอกจากนี้ ยงัมกีารพจิารณาถงึการรกัษารายได้ของพนักงานในรูปของค่าจา้งและผลประโยชน์ โดยขยายความคุ้มครองใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัผลกระทบทางธุรกจิใหค้รอบคลุมค่าใชจ้่ายส่วนเพิม่ในกรณีทีม่กีารยา้ยฐานการผลติทีม่เีหตุใหบ้รษิทัตอ้ง
จ่ายค่าใชจ้่ายใหก้บัพนกังาน เช่น ค่ายา้ยทีพ่กั ค่าขนยา้ย ผลประโยชน์เพิม่เตมิ 

การจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน แบ่งเป็น ดงันี้  
1. ค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในระยะสัน้ ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ซึง่มกีารปรบัเพิม่อตัราเงนิเดอืน

ปีละ 1 ครัง้ โบนสัประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้งชพีทีม่ใีหก้บัพนกังานในทุกระดบั โดยบรษิทัสมทบตัง้แต่รอ้ยละ 2.5 ถงึ 
รอ้ยละ 10 ของเงนิเดอืน ขึน้อยู่กบัอายุงานของพนักงาน ทัง้นี้ในปี 2561 บรษิทัไดจ้่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ส าหรบัพนกังานเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 47.12 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในระยะยาว ไดแ้ก่ เงนิเกษยีณอายุงาน จ่ายใหต้ามเงื่อนไขที่
ก าหนดไวใ้นคู่มอืสวสัดกิารพนกังาน ซึง่บรษิทัไดต้ัง้ส ารองเงนิเกษยีณส าหรบัปี 2561 เท่ากบั 79.30 ลา้นบาท และใน
ปี 2561 บรษิทัไดจ้่ายเงนิเกษยีณส าหรบัพนกังานเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 23.54 ลา้นบาท 

การพฒันาบุคลากร  

นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษิทั คอื พนักงานทุกคน คอืคนเก่ง มคีุณค่าต่อองคก์ร และมศีกัยภาพทีแ่ตกต่างกนัไป 
ทุกคนสร้างคุณค่าให้กบัองค์กรในผลการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกัน แต่มีความหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคคลากรทุกคนมี
ความสามารถหรอืมขีอ้เด่นของตวัเอง ซึ่งทางบรษิัทจะท าให้พนักงานทุกๆ คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถน าขอ้เด่นของ
ตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัองค์กรและตัวเองได้มากที่สุด ดงันัน้ ทุกคนจะได้รบัโอกาสในการพฒันาตนเองและ
ความกา้วหน้าในสายอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัไป 

การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธห์ลกัของบรษิทัและเป็นพนัธสญัญาของคณะผูบ้รหิารระดบัสงู เรา
มุ่งเน้นการน าเสนอวิธกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นที่การปรบัเปลี่ยนทศันคติและวธิกีาร
ปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ปสูอ่งคก์รทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทัง้การอบรมในหอ้งเรยีน (Classroom training) การสอนงาน
และใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Coaching and giving feedback) และการประยุกตใ์ชใ้นงานจรงิ (On-the-job training: OJT) โดยการอบรมและ
พฒันาประกอบไปดว้ยรปูแบบต่างๆ ดงันี้ 

• การดแูลพนกังานใหม่ เพื่อใหก้ารตอ้นรบัอย่างอบอุ่น ท าใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัองคก์รอย่างราบรื่น และเป็น
รากฐานสูค่วามส าเรจ็ในระยะยาว 

• การฝึกอบรมดา้นวชิาชพี ค่านิยมองคก์ร การเรยีนรูว้ฒันธรรมทีแ่ตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกจิ โดยผูเ้ชีย่วชาญจาก
ทัง้ในและนอกองคก์รเพื่อใหพ้นกังานเขา้ถงึขอ้มลูและทรพัยากรทีจ่ าเป็น เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลศิ 

• ระบบพีเ่ลีย้ง การสอนงาน และการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อสง่เสรมิและสรา้งศกัยภาพความเป็นผูน้ า 

• โครงการเรยีนรูง้านขา้มสายงาน เพื่อสง่เสรมิความรู ้การแบ่งปัน และความร่วมมอื 

• การมอบหมายงานทีท่า้ทาย ดว้ยทรพัยากรส าหรบัการเรยีนรูแ้ละการสอนงานเพื่อสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต 

• การสบัเปลีย่นหมุนเวยีนสายงาน เพื่อสง่เสรมิเพิม่พนูทกัษะและกระตุน้แรงบนัดาลใจ สรา้งเครอืขา่ย รวมทัง้วสิยัทศัน์
ในระยะยาวซึง่เกดิจากการมองภาพทีก่วา้งขึน้ 

• การไดร้บัมอบหมายงานดา้นต่างประเทศ เพื่อสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทัง้เพิม่
ความกา้วหน้าใหก้บัพนกังานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
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• กระบวนการตดิตามการพฒันาบุคลากรเพื่อประเมนิผลกระทบของโครงการการพฒันาบุคลากรทีม่คีวามสามารถทัว่
โลกและตดิตามความคบืหน้าการพฒันาบุคลากรเหล่าน้ี 

• การฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานนอกเหนือจากการปฏบิตังิาน เช่น ความรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื การดแูลสิง่แวดลอ้ม 

ส าหรบัรายละเอยีดของการฝึกอบรมพนกังานและผูบ้รหิารส าหรบัปี 2561 ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบั ความเป็นผูน้ า 
มาตรฐานอุตสาหกรรม ทกัษะความเป็นมอือาชพี และการฝึกอบรมในงาน มจี านวนดงันี้ 

จ านวนชัว่โมงรวมการฝึกอบรม 328,950 ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงเฉลีย่ต่อพนักงานรายบุคคล 23.83 ชัว่โมง 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการสือ่สารขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กีย่วกบับรษิทัรวมถงึผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและทัว่ถงึ โดยการ
จดัประชุมผู้บรหิารพบพนักงานทุก 6 เดอืน เพื่อรบัฟังแนวทางการด าเนินการ เป้าหมายประจ าปี ตลอดจนผลงานทีเ่กดิขึน้ 
เพื่อให้การท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกนั รวมถึงเป็นการให้ขวญัและก าลั งใจในการปฎิบตัิงานใน
สถานการณ์ต่างๆ  

ความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ 
บรษิทัปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยความรบัผดิชอบดงันี้ 
- ผลติสนิคา้อาหารทีม่คีุณภาพ มคีวามปลอดภยั (Food Safety) และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้(Traceability) ภายใต้

กระบวนการผลติทีไ่ดม้าตรฐานและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติใหม่ๆ เพื่อให้
ลกูคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจสงูสดุ 

- ก าหนดราคาสนิคา้และบรกิารทีเ่หมาะสมตามระดบัรายละเอยีด และคุณภาพสนิคา้และบรกิาร ทีล่กูคา้ตอ้งการ 
- ด าเนินการโดยใหม้ตีน้ทุนทีเ่หมาะสมเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้โดยยงัรกัษาคุณภาพของการบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานของบรษิทัตามที่

ลกูคา้ไดก้ าหนดไว ้

- สง่มอบสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ ตรงตามความคาดหวงัของลกูคา้หรอืสงูกว่า และตรงตามก าหนดระยะเวลาสง่มอบ
ตามทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้ 

- ปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยความสภุาพอ่อนน้อม มอีธัยาศยัไมตรทีีด่งีาม ตามเหตุและผล ซื่อสตัยส์จุรติ เอาใจใสล่กูคา้ทุกคนดว้ย
ความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทยีมกนั โดยไม่ใชว้จิารณญาณสว่นตวัเขา้มาตดัสนิ 

- ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้
ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกนัและร่วมหาแนวทางแกไ้ขไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 

- จดัท าขอ้มลูเกีย่วกบัค าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ัง้คุณสมบตัแิละรายละเอยีดของสนิคา้และบรกิาร ตลอดจนวธิกีารใช ้
วธิกีารเกบ็รกัษา ใหก้บัลกูคา้ รวมถงึ ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และบรกิารอื่นๆ ทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อ
เหตุการณ์ แก่ลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ โดยไม่กล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหล้กูคา้เกดิ
ความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อเป็นการรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้แบบ
ยัง่ยนื 

- ใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้ ไม่น าความลบัของลกูคา้ไปเปิดเผยหรอืใชเ้พื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 

- จดัใหม้ชี่องทาง กระบวนการ และบุคลากร ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร โดย
ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็ 

- ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติกบัลกูคา้ 
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ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า    

บรษิทัปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหคู้่คา้ไดแ้สดงความ
คดิเหน็และยนิดรีบัฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท างานร่วมกนั  ตลอดจนการเกบ็รกัษาความลบัทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่
น าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น บริษัทมนีโยบายการคดัเลือกคู่ค้า โดยมีการพิจารณาเรื่องการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายทุกครัง้ 
รวมทัง้มกีารสื่อสารใหร้บัทราบเพื่อตระหนักถงึการใชแ้รงงานที่ถูกต้อง (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบายพจิารณา
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม และการอนุรกัษ์พลงังานในการคดัเลอืกคู่คา้ และมกีารเปรยีบเทยีบราคา หรอื
การประกวดราคา ซึง่ตอ้งอนุมตัโิดยผูม้อี านาจของบรษิทั ทัง้นี้เพื่อความโปร่งใสในงานดา้นจดัซือ้ 

และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกต ิเช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกบัลูกคา้ ฝ่ายจดัซื้อร่วมกบัคู่ค้าและผูจ้ดัหาวตัถุดบิ 
ฝ่ายบุคคลร่วมกบัพนกังาน ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายธุรการร่วมกบัภาครฐัและชุมชนทอ้งถิน่ ฝ่ายการเงนิร่วมกบัตลาด
เงนิและสถาบนัการเงนิ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธร์่วมกบัตลาดทุนและนกัลงทุน ฝ่ายสือ่สารองคก์รร่วมกบัสือ่มวลชนและสาธารณะ 
ฯลฯ เรายงัได้รเิริม่กจิกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปีจ านวนมาก อาทเิช่น การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัลูกค้าด้วยมุมมอง
ทางดา้นความยัง่ยนื และศกัยภาพในดา้นนวตักรรมของผลติภณัฑ ์การจบัมอืเป็นพนัธมติรกบัองคก์รในภาคประชาสงัคมระดบั
สากล เพื่อการลงทุนดา้นทรพัยากรทีย่ ัง่ยนื ความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันาเชงิลกึ ร่วมกบัภาคการศกึษาและภาครฐัเพื่อ
สรา้งฐานองคค์วามรูแ้ละวทิยาการทางดา้นอาหารทะเล การเขา้ไปมสีว่นและร่วมขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาดา้นทรพัยากรและ
แรงงานในเวทต่ีางๆ ร่วมกบัลูกคา้ สมาคมและองคก์รทางธุรกจิ หน่วยงานภาครฐั ภาคประชาสงัคม และชุมชน การเขา้ร่วม
แลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ในงานดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืกบัองคก์รภาคเอกชน หน่วยงานก ากบัตลาดเงนิและตลาดทุน 
เป็นตน้ 

ความรบัผิดชอบต่อเจ้าหน้ี   

บรษิทัยดึมัน่ในการปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาทีไ่ดต้กลงไวอ้ย่างสจุรติและเคร่งครดั เพื่อใหเ้จา้หนี้การคา้และสถาบนัการเงนิไดร้บั
ผลตอบแทนทีถู่กต้องและยุตธิรรม โดยจะหลกีเลี่ยงสถานการณ์ทีจ่ะน าไปสู่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนไม่ปกปิด
ขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิ ซึง่จะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อเจา้หนี้ แต่หากมเีหตุทีจ่ะท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญา 
บรษิทักจ็ะแจง้เจา้หนี้และสถาบนัการเงนิเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

ความรบัผิดชอบต่อคู่แข่ง   

บรษิทัประพฤตติามกรอบกตกิาการแข่งขนัทีด่อีย่างยุตธิรรม มจีรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาขอ้มูลที่
เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่ม่สจุรติ  จงึท าใหบ้รษิทัไม่มขีอ้พพิาทใดๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัคู่แขง่ทางการคา้ 

ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม  

บรษิัทตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม โดยเฉพาะการพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของผูค้นที่
อาศยัและท างานในทุกภูมภิาคทีก่ลุ่มบรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิอยู่ โดยท างานร่วมกบัพนัธมติรทางภาคเอกชน ภาครฐัในทอ้งถิน่ 
องคก์รนานาชาต ิและภาคประชาสงัคม เช่น การใหข้อ้มูลดา้นโภชนาการทีด่ต่ีอชุมชนในทอ้งถิน่ ใหก้ารศกึษาแก่เดก็ขา้มชาต ิ
ตลอดจนการบรรเทาทุกขอ์นัเกดิจากภยัพบิตัแิละความอดอยากทุกๆ ปี ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมัน่เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
การพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ(SDGs) ในเรื่องของการขจดัความหวิโหย เป็นตน้  
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กจิกรรมทีด่ าเนินการ:  

- จดัตัง้ศนูยเ์ตรยีมความพรอ้มเดก็ก่อนวยัเรยีน เพื่อลกูหลานแรงงานขา้มชาตแิละแรงงานทอ้งถิน่ในจงัหวดัสมทุรสาคร  

- จดัตัง้ศนูยก์ารพฒันาศกัยภาพดา้นภาษา AEC สานสมัพนัธส์ูช่มุชน เพื่อพฒันาภาษาล่ามหรอืผูป้ระสานงานดา้นภาษาในการ
สือ่สารกบัแรงงานขา้มชาต ิ

- โครงการประชารฐั เพื่อพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของชุมชนทอ้งถิน่ การสง่เสรมิมาตรฐานการศกึษาของเดก็นกัเรยีน ครอบคลุม
จงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุร ีและประจวบครีขีนัธ์ ประกอบดว้ย โครงการผูน้ าเพื่อการพฒันาการศกึษาทีย่ ัง่ยนื  
(CONNEXT ED) มเีป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม พฒันาศกัยภาพของคน และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของนักเรยีนในโรงเรยีนภายใต้การก ากบัของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) โครงการประชารฐัรกั
สามคัคสีมุทรสาคร โดยการสนับสนุนธุรกจิชุมชน ช่วยใหธุ้รกจิคงอยู่ไดใ้นเชงิพาณิชย ์ช่วยใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิขนาดเลก็
สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถิ่นไดม้ากขึน้ทัง้ในดา้นเกษตรกรรม ดา้นการแปรรูปผลติภณัฑ ์และดา้นการท่องเทีย่ว
ชุมชน 

ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

บรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ การด าเนินงานของบรษิทัตอ้งมัน่ใจไดว้่าจะไม่สรา้งหรอืก่อ
ผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นความยัง่ยนื บรษิทัในฐานะทีเ่ป็นหนึ่งในผูน้ าดา้นอาหารทะเล
ระดบัโลก จงึมคีวามรบัผดิชอบในการสรา้งมาตรฐานใหก้บัการด าเนินงานดา้นสิง่แวดล้อมในทุกการด าเนินงานและในห่วงโซ่
อุปทานดว้ย SeaChange ซึง่เป็นกลยุทธค์วามยัง่ยนืของบรษิทั ทีม่เีป้าหมายในการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงเชงิบวกใหเ้กดิ
ขึน้กบัทัง้อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเป็นแนวทางการด าเนินงานทีค่รอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกจิอาหารทะเลตัง้แต่วธิกีาร
ดแูลทอ้งทะเลไปจนถงึวธิกีารจดัการของเสยี หวัใจหลกัของกลยุทธค์อืความยัง่ยนืคอื ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัถงึ
แหล่งทีม่าของผลติภณัฑอ์าหารทะเลของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็รูปแบบตัง้แต่การจบัไปจนถงึผลติภณัฑพ์รอ้มบรโิภค ท าใหบ้รษิทั
สามารถระบุ ตรวจสอบและปรบัปรุงการด าเนินงานในเรื่องส าคญั เช่น เรื่องแรงงาน เรื่องการจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ  

กจิกรรมทีด่ าเนินการ:  
- โครงการพฒันาการประมงอวนลอ้มปลาทนู่าในมหาสมุทรอนิเดยี เพื่อพฒันาการจดัการสามสายพนัธุป์ลาทนู่าเขตรอ้นในเชงิ
พาณิชย์ ตามพนัธสญัญาเรื่องความยัง่ยนืด้านอาหารทะเลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมอืกบัองค์การกองทุนสตัวป่์าโลก
สากล (WWF) 

- โครงการพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ฟารม์คู่คา้ของบรษิทั เพื่อช่วยใหคู้่คา้พฒันาแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการฟารม์ไดต้รงตาม
มาตรฐานของการรบัรองกระบวนการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าที่ด ี(BAP) น ามาซึ่งมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ และการบรหิารจดัการน ้า 

- บรษิัทร่วมกบัองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ(IUCN) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ และ
กรมประมง ให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพงังา เพื่อบริหารจดัการ
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พฒันาการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืและสง่เสรมิชวีติความเป็นอยู่ 

- บรษิทัเปิดตวัโครงการน าร่องเพื่อทดสอบรปูแบบการวดัขอ้มลูการจบัปลาแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั
ถงึแหล่งทีม่าของวตัถุดบิซึง่จะใชก้ารเชื่อมจากแอปพลเิคชัน่บนมอืถอืและสญัญาญดาวเทยีมในการแกปั้ญหาการประมงทีผ่ดิ
กฏหมาย ขาดการรายงานและไรก้ารควบคุม นบัเป็นครัง้แรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยทีใ่ชร้ะบบการสือ่สารดงักล่าว 

- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย ์
- การใชน้วตักรรมและแนวทางการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อลดการใชน้ ้าและไฟฟ้า 
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- การใชน้วตักรรมพฒันาบรรจุภณัฑ ์เพื่อลดความกงัวลในดา้นสิง่แวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นขยะจากอาหาร การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ และพลาสตกิในทอ้งทะเล ดว้ยโครงการประเมนิวงจรชวีติของบรรจภณัฑ ์เพื่อท าความเขา้ใจในการหาบรรจุภณัฑ์
ทีต่อบโจทยม์าตรฐานต่างๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การผลติ การบรรจุ การขนสง่ไปยงัผูบ้รโิภค และการก าจดั 

ส าหรบักจิกรรมทีด่ าเนินการตลอดปี 2561 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “การพฒันาทีย่ ัง่ยนืของบรษิทั” ในรายงาน
ประจ าปี  

นอกเหนือไปจากนโยบายทีก่ลุ่มบรษิทัไทยยูเน่ียนจะต้องด าเนินกจิการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย และพนัธะสญัญา
อื่นๆทีก่ลุ่มบรษิทัเกีย่วขอ้ง บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันารากฐานของการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั รวมถึงการอนุรกัษ์พลงังานไว้ในการด าเนินงานทางธุรกจิอย่างเป็นระบบ โดยมเีป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020) ของกลุ่มบรษิทัทีจ่ะลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 30 ต่อตนัผลติภณัฑ ์ลดการใชน้ ้าลงรอ้ยละ 20 ต่อตนั
ผลติภณัฑ ์และลดขยะไปสูก่ารฝังกลบรอ้ยละ 20 ต่อตนัผลติภณัฑ ์การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่าง
ยิง่ โดยสามารถสรุปแผนด าเนินการไดด้งันี้ 

1. การมนีโยบายดา้นสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่มกีารมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการมสี่วน
ร่วมของพนักงานในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-
health-and-safety) 

2. การจดัตัง้ ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั ซึง่มอีุปกรณ์เทยีบเคยีงกบัมาตรฐานสากล
เพื่อเป็นศนูยร์วบรวมความรูใ้นเรื่องสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั และเป็นศนูยฝึ์กอบรมใหก้บัพนกังาน 

3. การอบรมพนักงานทัง้ก่อนเริม่งาน และระหว่างปฏบิตัิงาน การฝึกอบรมนี้จะถูกจดัขึน้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานของ
พนักงานนัน้ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานจะมคีวามรู้ความเขา้ใจในวธิป้ีองกนัตวัเองจากอนัตรายต่างๆ และการลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มจากงานทีต่นเองปฏบิตัอิยู่ 

4. การประเมินความสอดคล้องกบักฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่า พนักงานได้รบัการอบรมตามกฎหมายหรือมี
คุณสมบตัิทีก่ฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็นดา้นสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั หรอืความปลอดภยัในหน่วยธุรกจิ การประเมนิ
ศกัยภาพพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าการเพิม่ศกัยภาพของพนกังานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และสามารถเทยีบเคยีงในระดบัสากล 

การเคารพสิทธิและทรพัยสิ์นทางปัญญา  

บรษิทัไม่อนุญาตใหพ้นักงานใชโ้ปรแกรมหรอืซอฟต์แวรท์ีผ่ดิกฎหมาย โดยก าหนดระเบยีบและส่งเสรมิใหพ้นักงานปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครดั  

การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ เมื่อวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 ส าหรบันโยบาย
ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ มรีายละเอยีดก าหนดไวด้งันี้ 

บรษิัทจะไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกจิและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง พรอ้มกนันี้ บรษิทัไดจ้ดัท าแนวปฏบิตั ิและก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ซึง่มรีายละเอยีดขอ้
ปฎบิตัทิีเ่คร่งครดั เพื่อป้องกนั และ/หรอืจดัการกบัการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายนี้ ทัง้นี้ 
บรษิัทมกีารสอบทานแนวปฏบิตัิและขัน้ตอนการปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
ธุรกจิ และด ารงไวซ้ึง่การด าเนินธุรกจิบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้ง
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ปฏิบตัิตามนโยบายนี้โดยทัว่กนั และสื่อสารนโยบายนี้ไปยงัผู้มีส่วนได้เสยีภายนอกทราบ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงต่อการ
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 จดัใหม้ชี่องทางในการรอ้งเรยีนหรือแจ้ง
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 ใหห้มายรวมถึง การใหห้รอืรบัของขวญั
หรอืบรกิาร การให้หรอืรบัเงนิสดหรอืสิ่งของแทนเงินสด การติดสนิบนเจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืบุคคลภายนอกหรอืการรบั
สนิบน การยกัยอกทรพัย์สนิหรือเวลางานของบริษัท การฟอกเงนิ การยบัยัง้ หรือขดัขวาง กระบวนการยุติธรรม และ
กระบวนการตามกฎหมาย การช่วยเหลอืทางการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรูปแบบอื่นๆ อาท ิการใหส้ิง่ของ
และบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิ การบรจิาคเพื่อการกุศล เงนิสนับสนุน เพื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ อนัไม่พงึจะม ีหรอือนัมิ
ควรจะได ้ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการใหแ้ละรบัของขวญั ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

1) ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน เรยีกร้อง รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงนิทดแทน ของขวญั ของมคี่าใดๆ 
รวมถงึบรกิารต่างๆ จากคู่คา้ ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี้ บุคคลภายนอก หรอืคู่แขง่ของบรษิทั ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทีไ่ม่สจุรติ 
หรอืเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อคู่คา้ หรอืตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง 

2) การเลีย้งรบัรอง รบั หรอืใหข้องขวญัตามประเพณี ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทั หรอืในกรณีทีไ่ม่
มรีะเบยีบขอ้บงัคบัก าหนดไว้ ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม รดักุม โปร่งใส และปราศจากวตัถุประสงค์แอบแฝงดังกล่าว
ขา้งตน้ 
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5.3 การก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มคีณะกรรมการอ านวยการเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผู้วางแผนกลยุทธท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิทั เพื่อใหก้ารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาด าเนินงานของบรษิทัมคีวามสะดวกรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ เพิม่
ความน่าเชื่อถอื และเพิม่โอกาสแขง่ขนัในทางธรุกจิ ตลอดจนสนบัสนุนการประกอบธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และเพื่อใหม้กีาร
บรหิารจดัการความเสีย่งทีค่รอบคลุมถงึความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึก าหนดใหม้กีารประเมนิและบรหิารความเสีย่ง
เรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศ และรายงานต่อคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการอ านวยการเทคโนโลยสีารสนเทศไดว้างแนวทางการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหม้คีวามน่าเชื่อถอื
และมปีระสทิธภิาพ โดยใหค้วามส าคญัในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
1. โครงสรา้งหน่วยงานและการบรหิารจดัการ   

1.1 การแบ่งแยกอ านาจหน้าที ่ก าหนดนโยบายแผนงานและขัน้ตอนปฏบิตังิาน  
ก าหนดใหม้กีารแบ่งแยกอ านาจหน้าที ่การก าหนดนโยบาย แผนงานและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะนโยบาย 

แผนงาน และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ปฏบิตังิานประจ าอื่นๆ ทีส่ าคญั 

1.2 การก ากบัดแูลและตรวจสอบการปฏบิตังิาน  
ก าหนดใหม้กีารรายงานการปฏบิตังิานและการตรวจสอบการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการปฏบิตังิานถูกตอ้ง 

ครบถว้น เป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และอยู่ในกรอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไว ้
2. การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2.1 การควบคุมการเขา้ออกศนูยค์อมพวิเตอรแ์ละการป้องกนัความเสยีหาย (Physical Security)  
ก าหนดใหม้กีารควบคมุการเขา้ออกศนูยค์อมพวิเตอรท์ีร่ดักุมเพยีงพอ โดยควรจ ากดัและก าหนดสทิธใิหเ้ฉพาะผูท้ีม่ ี

หน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารตรวจสอบการเขา้ออกศนูยค์อมพวิเตอรอ์ย่างสม ่าเสมอ  
2.2 การควบคุมการใชข้อ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการป้องกนัการบุกรุกผ่านระบบเครอืขา่ย (Logical Security)  

ก าหนดใหม้รีะบบป้องกนัการบกุรุกผ่านระบบเครอืขา่ยจากภายนอก เช่น ระบบไฟรว์อล (Firewall) ระบบการตรวจสอบผูใ้ชง้าน
ก่อนเขา้สูร่ะบบ (Authentication) การก าหนดสทิธใินระบบ (Authorization) การบนัทกึกจิกรรมทีส่ าคญัของระบบ (Audit Log) 
โดยมาตรการดา้นความมัน่คงปลอดภยัต่างๆ จะก าหนดใหเ้ป็นไปตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศของ
บรษิทั  
3. การส ารองขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉิน  

3.1 การส ารองขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ    
ก าหนดใหม้กีารส ารองขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการทดสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูและการ

ท างานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ดส้ ารองไว ้
3.2 การเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉิน  

ก าหนดใหม้แีผนรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  รวมทัง้มกีารทดสอบแผนดงักล่าวเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าแผนดงักล่าว
สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
4. การควบคุมการปฏบิตังิานประจ าดา้นคอมพวิเตอร ์  

ก าหนดให้มกีารก ากบัดูแลและควบคุมการปฏบิตังิานประจ าด้านคอมพวิเตอร์อย่างใกล้ชดิของผู้บงัคบับญัชา การ
ปฏบิตัิงานทีม่ขี ัน้ตอนที่ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏบิตังิาน
ประจ าดงักล่าว 
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ในส่วนของการบรหิารความเสีย่ง คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีก่ ากบัดูแลผลการปฏบิตังิานตามนโยบายและ
แนวทางในการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนใหม้กีารประเมนิและการพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมของทัง้
บรษิทัและบรษิทัย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส ซึง่ครอบคลุมถงึความเสีย่งในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังนี้ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจดัการข้อมูลเพื่อตอบสนองทางธุรกจิ โครงสร้างพื้นฐานและบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความ
ปลอดภยัของขอ้มลู  

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิัทไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการก ากบัดูแลและการควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึจดัใหม้ี
สายงานตรวจสอบภายใน ด้านตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งรายงานตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จดัท า
แผนการตรวจสอบและด าเนินการตรวจสอบทัง้ด้านการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงการบรหิารจดัการความ
มัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

หลกัปฏิบติัท่ี 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บรษิัทได้จดัตัง้สายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอสิระหน่วยงานหนึ่งในบรษิัท ปัจจุบนัม ีนายปองพล ผลพิชื ต าแหน่ง รอง
ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาการสอบบญัช ีจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และเป็น
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8549 ของสภาวชิาชพีบญัช ีรวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – The Practical 
Guide ปี 2556 ปี 2559 และ Anti-Corruption Workshop ปี 2560 

สายงานตรวจสอบภายในท าหน้าทีส่อดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส าคญัอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้การด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน (Compliance control) การบริหารความเสี่ยง และการให้
ความส าคญัต่อรายการผดิปกตทิัง้หลาย เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบทีม่ปีระสิทธผิลซึง่จะส่งเสรมิความน่าเชื่อถอืใหก้บั
งบการเงนิ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดา้นการบรหิารต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ สายงาน
ตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึง่พจิารณาตามปัจจยัเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยจะเน้นความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัทและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพจิารณาสอบทานและอนุมตัแิผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว และตดิตามผลการตรวจสอบและผลการปฏบิตังิาน
ของส านกังานตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  

ซึง่ทีผ่่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏบิตังิานยงัเป็นไปตามระบบทีว่างไว ้ตลอดจนมรีะบบการควบคุม
ภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ มกีารก าหนดและประเมนิความเสีย่งของกิจการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่ง 
และมกีารก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยงัไม่พบประเดน็ความผดิพลาดทีส่ าคญั 

การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีปร ะสิทธิผล 
คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหก้ ากบัดแูลการพฒันากระบวนการบรหิารความ
เสีย่ง รวมถงึรายงานความเสีย่งส าคญัของกลุ่มบรษิทัต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
มอบหมายใหค้ณะผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการประเมนิปัจจยัเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม ่าเสมอ ซึง่
คณะท างานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานที่เกีย่วขอ้งกบัปัจจยัเสีย่งนัน้ๆ โดยจะท าการวเิคราะห์



 

บริษทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

39 

ถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่ง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งออกเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกดิความเสีย่งนัน้ หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ รวมถงึการตดิตามผลใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไว ้และ
ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป  

การรายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

บรษิัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บรหิารโดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รบัทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัที
ไม่เกนิ 3 วนัท าการหลงัจากวนัที ่ซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารหรอืหน่วยงาน
ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไ ม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงนิหรือขอ้มูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทัยงัไดร้ายงานสถานะการถอืครองและการเปลีย่นแปลงในหลักทรพัยข์องบรษิทัของกรรมการและ
ผูบ้รหิารใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน าเสนอสรุปรายงานการถอืครอง
และการเปลีย่นแปลงในหลกัทรพัยข์องบรษิทัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีต่้องรายงานส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งแก่บรษิทั ตามมาตรา 
89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
2/2552 เรื่องการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิัทมี
หน้าทีต่้องส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหก้บัประธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท า
การนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงาน โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรายงานสว่นไดเ้สยีดงักล่าว 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

นโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทและบรษิัทย่อย ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีต่อ้งไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยง และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัและบริษทัย่อย ตลอดจนปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีทัง้นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคา ของรายการ 
รายการระหว่างกนัไดก้ระท าอย่างยุตธิรรม โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระ หรือผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัเป็นผู้ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยีในการท ารายการ
ระหว่างกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และในรายงานประจ าปี รวมถงึแบบ
แสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1)  

นโยบายเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิัทยงัคงมกีารท ารายการระหว่างกนักบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัต่อไปในอนาคต เนื่องจากการท าธุรกจิดงักล่าวถือเป็นการ
ด าเนินธุรกจิร่วมกนัตามปกตขิองผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยก าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arm’s length) และ/หรอืตามรายละเอยีดทีร่ะบุในสญัญาทางการคา้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าราคา
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดทีบ่รษิทัจะไดร้บัเป็นส าคญั รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบและสายงาน
ตรวจสอบจะท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลและตรวจทานการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฏระเบยีบ ข้อบงัคบั และประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรอื
ผูบ้รหิารซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดๆ ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมและไม่อยู่ในทีป่ระชุมนัน้ 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายของบริษทั กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัไม่มกีารกระท าทีข่ดัต่อกฏ ระเบยีบ กฎหมายใดๆ ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรอืกฏหมายต่างๆ อาท ิการไม่สง่งบการเงนิตามก าหนด การใหค้วามช่วยเหลอื
ทางการเงินแก่บริษัทเกี่ยวโยงหรอืบริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน รวมถึง
กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มกีารกระท าทีข่ดัต่อกฎ ระเบยีบ กฎหมายต่างๆ ตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรอืกฎหมายต่างๆ ทัง้ทางแพ่งและอาญา อาท ิ
ไม่มกีารกระท าที่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มกีารกระท าทีเ่ป็นการซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน ไม่
กระท าผดิดา้นทุจรติหรอืการกระท าผดิดา้นจรยิธรรม 

จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท าขอ้พงึปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพื่อใหย้ดึถอื
เป็นแนวปฏบิตัใินการท างานดว้ยความซื่อสตัย์ สจุรติ และมคีวามเป็นธรรม ซึง่แนวทางดงักล่าวไดส้ือ่สารใหก้รรมการ ฝ่าย
บรหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิ ซึง่บรษิทัเชื่อว่าการใหค้วามส าคญักบัขอ้พงึปฏบิตัทิีด่เีหล่าน้ี จะสามารถยก
มาตรฐานการก ากบัดแูลใหส้งูขึน้ อกีทัง้สง่เสรมิความเชื่อมัน่ใหก้บัผูล้งทุนในการจดัการของบรษิทั สรา้งความยตุธิรรมและ
ความน่าเชื่อถอืของตลาดทุน  
จรรยาบรรณของบรษิทั มเีน้ือหาครอบคลุมในเรื่อง ดงันี ้
1) ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้                                      
2) ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 
3) ความรบัผดิชอบต่อพนกังาน                                    
4) ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้และเจา้หนี้ 
5) ความรบัผดิชอบต่อการแขง่ขนัทางการคา้                 
6) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวม 
7) ความรบัผดิชอบต่อบรษิทั 
 

8) การปฏบิตัติามกฏหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบั 
9) การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
10) การปกป้องและดแูลทรพัยส์นิของบรษิทั 
11) ทรพัยส์นิทางปัญญา 
12) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
13) รายการระหว่างกนัของกลุ่มบรษิทั 
14) การใชข้อ้มลูภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
15) การใหข้อ้มลูหรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสาธารณชน 

 
การแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียน  
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บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีแ่สดงว่าผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายจาก
การด าเนินงานของบรษิทั หรอืการทีพ่นกังานคนใดหรอืกลุ่มใดกระท าการใดทีท่จุรติ ผดิกฏหมาย  โดยสามารถยื่นเรื่องไดท้ี ่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน  
บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ ากดั(มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4340  โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 

โดยผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ทีเ่ป็นพนกังาน ลกูคา้ บคุคลทีร่บัจา้งท างานใหแ้กบ่รษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มอื่นทีเ่ป็นผู้
แจง้เบาะแส จะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้ 
หลกัปฏิบติัท่ี 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่ วนได้เสยีอื่น 
ได้แก่ นักลงทุน นักวเิคราะห์ สถาบนัการเงนิ เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทาง
การเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและทางเวบ็ไซต์นัก
ลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุนสถาบนั และบุคคลใดๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั และน่าเชื่อถอื  

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อย  และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกนโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอื
ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอและใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ  

คณะกรรมการได้จดัท ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผู้สอบบญัชไีว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท เพื่อแสดงให้เหน็ว่ารายงานทางการเงนิถูกต้องเป็นจรงิและสมเหตุสมผล  โดย
ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจและสามารถใหค้วามมัน่ใจอย่าง
มเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดต้รวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปแลว้ 

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

คณะกรรมการเหน็ความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านตลอดจนผู้
ลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีารสือ่สารขอ้มลูของบรษิทัในสว่นของการด าเนินงาน
และสถานะทางการเงนิภายใตก้รอบของกฎหมาย อย่างชดัเจนทนัเวลา เพื่อท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจในบรษิทัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ซึง่จะท าใหบ้รษิทัไดร้บัการยอมรบัและสนใจทีจ่ะเขา้มาลงทุน อกีทัง้ยงัท าใหบ้รษิทัไดร้บัมุมมองของสาธารณชนทีม่ต่ีอ
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บรษิัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบรษิัทต่อไป  โดยจดัตัง้ขึน้เป็นหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ที่มี
ผูบ้รหิารและผูท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบงานตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชนไวอ้ย่างชดัเจน  ดงันี้ 

1. คุณธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. คุณยอรก์  ไอรเ์ล             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิกลุ่ม 
3. คุณบลัลงัก ์ ไวยานนท ์       ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ส าหรบัในปี 2561 บรษิทัมกีารน าเสนอผลการด าเนินงาน ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิ ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ผูบ้รหิารของบรษิทัใหข้อ้มลูผลการด าเนินงานและตอบขอ้ซกัถามแก่นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
- Company Visit จากนกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์32 ครัง้ 
- Conference Call 18 ครัง้ 
- Analysts Meeting กบันกัวเิคราะห ์4 ครัง้  
- Opportunity Day by SET 4 ครัง้ 
- Plant Visit กบันกัวเิคราะหแ์ละนกัลงทุน 2 ครัง้ 
- Plant Visit กบัผูถ้อืหุน้รายย่อย 2 ครัง้ 
- Oversea Roadshow 11 ครัง้ 
- Local Roadshow 7 ครัง้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู โดยการจดัท าเอกสาร
เพื่อการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหก้บัสาธารณชนรบัทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ 
www.thaiunion.com ดงันี้ 

- เอกสารอธบิายผลการด าเนินงาน (MD&A) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาส 

- เอกสารสรุปขอ้มลูของบรษิทั (Presentation) ใหก้บัผูล้งทุนและนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาส 

- IR-Newsletters ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน เพื่อรายงานขา่วสารและกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั ทุกไตรมาส 

- ปฏิทิน IR/ราคาวัตถุดิบ และรายละเอียดการจ่ายช าระหนี้ระยะยาว ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัททุกครัง้ที่มีการ
เปลีย่นแปลง  

- รายงานประจ าปี ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีส่นใจศกึษาขอ้มลูของบรษิทั เป็นรายปี 

-     รายงานเพื่อความยัง่ยนื เป็นรายปี 

2. การจดัประชุมใหข้อ้มลูและการแถลงขา่วแก่สือ่มวลชน จ านวน 6 ครัง้ 
3. การใหข้อ้มลูผ่านทางลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ไดแ้ก่ รายงานประจ าปี แบบรายงาน 56-1 งบการเงนิของบรษิทั รายงานการวเิคราะหง์บการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี การ
แจง้มตคิณะกรรมการบรษิทั มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ และการรายงานหรอืการแจง้ขอ้มูลของบรษิัทในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ใดๆ ทีค่วรเปิดเผยตามประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้
จากการทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสมาโดยตลอด ท าใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัต่างๆ ดงันี้ 

- อนัดบั 1 ในหมวดบรษิทัจากภมูภิาคอาเซยีนทีด่ าเนินธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภคพืน้ฐาน ในการจดัอนัดบัผูบ้รหิารทัว่
เอเชยี (ไม่รวมญีปุ่่ น) ประจ าปี 2561 โดยสือ่นิตยสารธุรกจิชัน้น า INSTITUTIONAL INVESTOR: รางวลัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิดเีด่นในประเทศไทย นายยอรก์ ไอรเ์ล 

http://www.thaiunion.com/
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- บรษิทัจดทะเบยีนยอดเยีย่มกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประจ าปี 2561 โดยวารสารการเงนิธนาคาร  
รางวลั Money & Banking Awards จดัอนัดบั 300 บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ประเมนิจากมลูค่าตลาด รางวลับรษิทัจดทะเบยีนยอดเยีย่มประจ าปีในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นการประเมนิจากขนาด
ของบรษิทั ผลการด าเนินงาน ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ และปรมิาณการถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนทัว่ไป   

- บรษิทัทีม่กีารบรหิารจดัการดเีด่นประจ าปี พ.ศ.2561 โดยนติยสาร FinanceAsia: อนัดบั 1 บรษิทัทีม่คีวามมุ่งมัน่ต่อ
หลกับรรษทัภบิาลดเีด่นในประเทศไทย 

- รางวลัจาก Asiamoney Asia’s Outstanding Companies Poll 2018 โดยนติยสารทางการเงนิ ASIAMONEY: 
บรษิทัทีม่คีวามโดดเด่นยอดเยีย่มในประเทศไทย – อตุสาหกรรมอุปโภคบรโิภคพืน้ฐาน  รางวลันี้มาจากการส ารวจ
ความเหน็ของนกัลงทุนกว่า 800 ราย ซึง่มกีารลงคะแนนกว่า 2,382 คะแนนใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนต่างๆ ทีจ่ด
ทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยี 12 แห่ง 

- อนัดบั 1 รางวลั Best Analyst Days ในประเทศไทย จากการจดัอนัดบัผูบ้รหิารทัว่เอเชยี (ไม่รวมญีปุ่่ น) ประจ าปี 
2561 โดยนติยสารธุรกจิชัน้น า Institutional Investor การใหข้อ้มลูของทมีนกัลงทุนสมัพนัธเ์ป็นทีย่อมรบักนัเป็น
อย่างดใีนกลุ่มบรษิทัผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภคพืน้ฐานในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้    

การตดิต่อคณะกรรมการ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะ เสนอขอ้รอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสทีพ่บเหน็ อนัจะน ามาซึง่ความ
เสยีหายต่อบรษิทั การกระท าใดทีไ่ม่ชอบดว้ยกฏหมายหรอืผดิจรรยาบรรณของบรษิทั  โดยสามารถแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และสง่มาที ่คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั ตามทีอ่ยู่ดา้นล่างนี้ 

บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เลขานุการบรษิทั – ส านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ 
ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 

หรอืการสง่ผ่านอเีมล ดงันี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ที ่complaint@thaiunion.com 
คณะกรรมการบรษิทัผ่านเลขานุการบรษิทั ที ่paralee.sukhatungka@thaiunion.com  

หลกัปฏิบติัท่ี 8 สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและมแีนวทางในการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจน  โดยค านึงถงึการ
ปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุน้และผู้มสี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั จะเหน็ได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารสามารถท างานร่วมกนัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารบรหิารงานอย่างรอบคอบและระมดัระวงั เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือหุน้โดยรวม การ
ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทยีมกนั
แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย บรษิทัมกีารควบคุมและบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกจิ 
บรษิทัยดึถอืและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยค านึงถงึจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิเป็นส าคญั เพื่อไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี
กลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลเพื่อใหผู้ล้งทุนมัน่ใจได้ว่า บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญัของบรษิทั
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
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บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ทีท่ ัว่ถงึกนัในผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะถือหุน้อยู่เท่าใดกต็าม ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น
บุคคลหรอืนิตบิุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครัง้ทีม่กีารจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อื
หุ้น โดยปฏบิตัิตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดัอย่างเคร่งครดั และตระหนักว่าผู้ถือหุน้ควรมสีทิธใินการตดัสินใจ โดยได้รบั
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีารใชส้ทิธแิละไม่ละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

การจดัประชุมผูถ้ือหุ้น  
- ก าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัชขีองบริษัท ซึ่งก็คือ
ภายในวนัที ่30 เมษายน ของทุกปี และหากมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องพจิารณาวาระพเิศษ ซึ่งเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธิ
และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ส าหรบัในปีนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ในวนัที ่5 เมษายน 2561 โดยบรษิทัมกีารเตรยีมการดงันี้ 

ก่อนการประชุมและการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ 

- คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอ
วาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 รวมถงึค าถามล่วงหน้า โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิัทแจง้ข่าวสารดงักล่าวทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั เป็นเวลา 113 วนัก่อนวนัส่งหนังสอืเชญิประชุม เพื่อใหเ้วลาแก่ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวไดก้่อนการจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้  
- บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทีร่ะบุวนัเวลาสถานที่
จดัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทีม่รีายละเอยีดวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลอย่างครบถว้นและเพยีงพอ
ต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสอืมอบฉนัทะทุกแบบ ประกอบดว้ยแบบ 
ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและการแจง้ผลคะแนน 
ขอ้มูลของกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุ้น เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม และค าเชญิ
ใหเ้สนอค าถามล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.thaiunion.com ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2561 ก่อนวนัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ 34 วนั   
- บรษิทัมอบใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนของบรษิทั เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิ
ประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทีม่รีายละเอยีดครบถว้นและเพยีงพอ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ 
หนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ตวัแทนหรอืเลอืกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้บัมอบอ านาจ
ในการเขา้ประชุมและออกเสยีงลงมตใินทีป่ระชุมแทน รวมทัง้รายงานประจ าปีในรูปแบบของ CD ROM ให้แก่ผูถ้อืหุน้
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เป็นเวลา 15 วนั  
- บรษิทัไดน้ าหนังสอืเชญิประชุมลงประกาศในหนังสอืพมิพ์โพสต์ทูเดย์ส าหรบัฉบบัภาษาไทย และบางกอกโพสต์ส าหรบั
ฉบบัภาษาองักฤษ เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม 7 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ล่วงหน้า ท าใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเตรยีมตวัเขา้ร่วมประชุมไดต้ามวนัและเวลาดงักล่าว 

ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้และระหว่างการประชมุ 

- บรษิทัสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทนักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมอย่างเท่า
เทยีมกนั โดยจดัเจา้หน้าทีต่้อนรบัอย่างเพยีงพอเพื่อใหข้อ้มูลรวมถงึตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบยีน และได้น าระบบ 
AGM Voting ซึง่ใหบ้รกิารโดยบรษิทั ควดิแลป จ ากดั มาใชใ้นการจดัการประชุมสามญัประจ าปี 2561 ตัง้แต่การจดัเตรยีม
ขอ้มูลผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม ลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้ร่วมประชุมโดยพมิพบ์ตัรลงคะแนนเสยีง จนถงึการนบั
คะแนนเสยีงในทีป่ระชุม  และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ได้ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวนัที ่5 เมษายน 2561 ณ 

http://www.thaiunion.com/


 

บริษทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

45 

สถานทีอ่นัเป็นทีรู่จ้กัดแีละสะดวกในการเดนิทางมาร่วมประชุม คอื หอ้งประชุม ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค ์สถานีโทรทศัน์
กองทพับก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร โดยในปีทีผ่่านมา มผีูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมและมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น
มาประชุมแทนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ดงันี้  

ผูถ้ือหุ้น จ านวน(คน) จ านวน(หุ้น) คิดเป็นรอ้ยละของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 

มาประชมุดว้ยตนเอง 279 776,483,958 16.27 
มอบฉนัทะ 925 2,435,617,410 51.04 
รวมจ านวนผูถ้ือหุ้น 1,204 3,212,101,368 67.31 

- ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามญัประจ าปี  2561 ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฏหมาย 
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและขอ้บงัคบัของบรษิทั ร่วมกบักรรมการท่านอื่นรวมเป็น 11 ท่าน จาก 12 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร(CEO) ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มธุรกจิอาหารแช่แขง็และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง กรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระ ส าหรบักรรมการทีไ่ม่สามารถมาร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากเป็นตวัแทนจากผู้
ถือหุ้นในต่างประเทศ ท าให้ไม่สะดวกในการเดนิทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรกต็าม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม ท่าน
เหล่านัน้กไ็ดพ้จิารณาขอ้มลูต่างๆ พรอ้มทัง้ไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากวาระการประชุมทีไ่ดส้่งใหไ้ปก่อน
แล้ว นอกจากนี้ ยงัมผีู้บรหิาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารด้านการเงนิ (Group CFO) ผู้จดัการทัว่ไปด้านการเงนิ
องค์กร ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิทั ผู้จดัการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เขา้ร่วมในการประชุม เพื่อสามารถตอบขอ้ซกัถามตาม
วาระต่างๆ ไดอ้ย่างครบถว้น รวมถงึประธานในทีป่ระชมุไดจ้ดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม เพยีงพอ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้
มโีอกาสแสดงความเหน็และซกัถามในทีป่ระชุมอย่างเท่าเทยีมกนั 
- ประธานในทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหพ้ธิกีรในทีป่ระชุมแจง้จ านวนและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและ
ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ ตลอดจนชีแ้จงถงึหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมทัง้หมด ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 35. 
ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นมหีนึ่งเสยีง รวมถึง วธิลีงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่้องลงมตใินแต่ละวาระอย่างชดัเจน โดยขอใหผู้ส้อบบญัชจีาก บรษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และอาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้จ านวน 2 รายมาเป็นพยานและผูต้รวจสอบการ
นับคะแนนเสยีง และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมสีทิธถิามค าถาม แสดงความคดิเหน็ ให้
ค าแนะน า และซกัถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาด าเนินการประชุม โดยมคีณะกรรมการและผู้บริหารของบรษิัทตอบขอ้
ซกัถามของผูถ้ือหุ้นด้วยทุกครัง้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 มผีู้ถือหุ้นซกัถามและเสนอความเหน็
รวม 2 ราย  
- บรษิทัไดจ้ดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงซึง่มแีถบบารโ์คด้ ส าหรบัผูถ้อืหุน้ใช้ในการลงคะแนนเสยีงในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอื
ว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้  ทัง้นี้กเ็พื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม ตลอดจน
แยกการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธใินแต่ละท่านได้อย่างเป็นอิสระ และมกีารประกาศผลของ
คะแนนเสยีงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชดัเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใส 
รวมถงึจดัใหม้กีารบนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวีดทีศัน์ เพื่อเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั และใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นที่
สนใจขอรบัจากบรษิทัไดท้ีส่ านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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หลงัการประชมุและรายงานการประชุม 
- บรษิทัน าส่งมตขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ทุกวาระยกเวน้ในส่วนของค าถามจากผูถ้อืหุน้และค าตอบไป
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.thaiunion.com ในวนัเดยีวกนัโดยทนัท ีจากนัน้จงึค่อยน าสง่รายงานการประชุม
ผูถ้อืหุน้ฉบบัเตม็ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัหลงัการประชุมเมื่อวนัที ่
17 เมษายน 2561 หรอื 12 วนัหลงัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุนทัว่ไปสามารถตดิต่อ
สอบถามขอ้มูล เสนอความคดิเหน็หรอืแจง้ความต้องการของผูถ้อืหุน้มายงับรษิทัไดท้ี ่เลขานุการบรษิทั ส านักประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392 

และจากการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีส่่งเสรมิการใหส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั เป็นผลใหไ้ดร้บัการประเมนิคุณภาพ
การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ซึง่ประเมนิโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ในระดบัดเียีย่ม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัตระหนกัถงึความส าคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และทราบถงึหน้าทีใ่นการดแูลใหม้กีารปฏบิตัต่ิอผู้
ถอืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยด าเนินการดงันี้ 
- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัท าขอ้มูลเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเกีย่วกบัการใหส้ทิธผิูถ้ือหุน้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 รวมถึงส่งค าถามล่วงหน้า โดยช่องทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั เป็นเวลา 113 วนัก่อนวนัสง่หนงัสอืเชญิประชุม เพื่อให้
เวลาแก่ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวไดก้่อนการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ส าหรบัการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า
นัน้ บรษิทัปฏบิตัมิาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 โดยในปีทีผ่่านมา ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ และรวมถึงไม่มีการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ บรษิทัไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า 
- การอ านวยความสะดวก ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใด
คนหนึ่งเขา้ประชุมและลงคะแนนเสยีงแทน โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอสิระอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลอืก
ในการรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2561 มผีูถ้อืหุน้ 405 รายมอบฉันทะให ้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ มผีูถ้อืหุน้ 257 ราย
มอบฉนัทะให ้นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มผีูถ้อืหุน้ 48 รายมอบฉนัทะให ้นายนาถ ลิว่เจรญิ 
กรรมการตรวจสอบ มผีูถ้อืหุน้ 1 รายมอบฉนัทะให ้นายกรีต ิอสัสกุล ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ทัง้ 
4 ท่านเป็นกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงแทน    
- การจดัใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระการประชุม โดยใชร้ะบบ AGM Voting จดัท าบตัรลงคะแนนแยก
ตามวาระ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดต้ามสมควร ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง และน าคะแนน
เสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบ
วาระนัน้ จากนัน้น าผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสยีงทีไ่ดล้งไวล่้วงหน้าในหนังสอืมอบฉนัทะ  และเกบ็บตัรลงคะแนนไว้
เป็นหลกัฐานตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 
- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทับนัทกึและจดัท ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เผยแพร่มตขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ทุกวาระ ยกเวน้ในส่วนของค าถามจากผูถ้อืหุน้และค าตอบ ไวบ้น
เวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธ์ของบรษิัทที่ www.thaiunion.com ในวนัเดยีวกนัโดยทนัที จากนัน้จงึค่อยน าส่งรายงานการ

http://www.thaiunion.com/
http://www.thaiunion.com/


 

บริษทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

47 

ประชุมผู้ถือหุ้นฉบบัเต็มให้กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทภายใน 14 วนั
หลงัจากวนัประชุม เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบและอา้งองิได้ 
- บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิารโดยการแจง้ให้ทุก
ท่านรบัทราบหน้าทีใ่นการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ
ส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 โดยทนัทไีม่เกนิ 3 วนัท าการหลงัจากวนัที ่ซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน
และสง่ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ยกเวน้ใน
กรณีทีร่าคาหุน้มกีารเปลีย่นแปลงตดิต่อกนัเป็นเวลานาน อนัเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึง่ท าใหร้ายการ
ซือ้ขายดงักล่าวของผูบ้รหิารเกดิขึน้ตามสถานการณ์ของตลาดเท่านัน้ นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารยงัทราบถงึบท
ก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัดแูลและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยจดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท หากมวีาระ ใดที่
กรรมการและผู้บริหารมสี่วนได้เสยี จะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการโดยการงดออกเสยีงหรือแสดง
ความเหน็ใดๆ ในวาระนัน้ๆ  
- คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิัทเป็นผู้เกบ็รายงานการมสี่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
ผู้บรหิาร และบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.
2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ก าหนดให้
คณะกรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่
เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มลูประกอบการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ และอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยได ้ 


