
 

1 

รายงานการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่ง
บริษัทควรจัดให้มีขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยัง่ยืนและเป็นที่ยอมรับจากทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจงึมคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี อนั
ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์และความรบัผดิชอบ มโีครงสรา้งการบรหิารงานทีม่กีารควบคุมและ
ติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอ านาจ เพื่อให้เกดิการบรหิารงานที่มคีวามเป็นธรรม มจีรยิธรรมและความโปร่งใส ค านึงถงึสทิธิ
ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของกจิการซึง่จะส่งผลต่อความ
เชื่อมัน่ของผู้ถอืหุน้ ผู้ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวาม
มัน่คงและเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มลูค่าการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว 

บรษิัทได้รบัผลการประเมินการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนไทยในระดบัดเีลศิต่อเนื่องเป็นปีที ่4 โดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และไดร้บัคะแนนเตม็รอ้ยในการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยสมาคมสง่เสรมิ
ผูล้งทุนไทย 

การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน โดยยดึถอืตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และน ามาพจิารณาทบทวน ปรบัปรุง และพฒันาให้มคีวามเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลและมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่าง
สม ่าเสมอ โดยมกีารทบทวนปรบัปรุงนโยบายตามโอกาส เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมที่
เปลีย่นไป และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานรบัทราบและยดึถอืปฏบิตัิ 

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate 
Governance Code (CG Code) ซึง่พบว่าไดป้ฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวอ้ย่างครบถว้น เวน้แต่ใน
บางเรื่องทีย่งัไม่สามารถปฏบิตัติามได ้ดงันี้ 
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หลกัการ/แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษทั 

หมวดการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม 

สืบเนื่องจากการจัดท ารายงานประจ าปีจ าเป็นต้องรอข้อมูลผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ทีจ่ะถูกจดัท าและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
รบัอนุญาตให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับจากวนัสิน้งวดบญัชวีนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีก าหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติผลการด าเนินงานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
จากนัน้ต้องใช้เวลาปิดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วนั เพื่อรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบรษิัทก าหนดไว้ในวนัที่ 7 มนีาคม 2562 หลงัจาก
นัน้จะสามารถส่งออกหนังสอืเชญิประชุมได้หลงัจากปิดสมุดทะเบียน
ประมาณ 8 วนัท าการ เนื่องจากต้องรอรายชื่อผูถ้อืหุน้จากการปิดสมุด
ทะเบียนและการบรรจุซองไปรษณีย์ ซึ่งก็คือวนัที่ 21 มีนาคม 2562 
ในขณะที่บรษิัทได้ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในวนัที่ 5 
เมษายน 2562 ท าให้ไม่สามารถส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม  

อย่างไรก็ตามบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบไว้อย่างครบถ้วน ผ่านทางเวบ็
ไซด์ของบริษัทที่ www.thaiunion.com ตัง้แต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 
ก่อนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 32 วนั    นอกจากนี้ บริษัทเขา้ใจดวี่า 
บรษิัทอาจเลื่อนเวลาจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นออกไปเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มี
เวลาที่มากขึน้ในการอ่านและศกึษาขอ้มูลจากหนังสอืเชญิประชุม แต่
เพราะบริษัทเห็นว่าในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีวันหยุดราชการ
ค่อนขา้งมาก ท าใหจ้ านวนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่ี
การจดัประชุมผูถ้ือหุน้หลงัช่วงวนัสงกรานต์มจี านวนค่อนขา้งมาก จงึ
เหน็ว่าการจดัประชุมที่เรว็ขึน้จะท าให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสในการเขา้ร่วม
ประชุมมากขึน้  

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
ทะเบยีนที่มมีูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็นเจด็หมื่นล้านบาท 
ท าใหบ้รษิทัมคีวามมัน่คงและเจรญิเตบิโตมาจนถงึปัจจุบนัน้ี 

http://www.thaiunion.com/
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หลกัการ/แนวปฏิบติัท่ีดีของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจงของบริษทั 

กรรมการอสิระไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิทัเกนิ 9 ปี 

แมว้่านายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ ซึง่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทัมานานถงึ 
19 ปี  แ ต่ด้วยความตัง้ ใจและทุ่มเทให้กับการท 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 าให้ไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไดต้ามทีก่ าหนด แต่อย่างไรกต็าม บรษิทั
ไดจ้ดัส่งขอ้มลูวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุน ใหก้บักรรมการทุก
ท่าน และเปิดโอกาสให้กรรมการสอบถามและใหค้วามเหน็โดยตรงกบั
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (Group CFO) ของบรษิทั ก่อนวนั
ประชุม 

คณะกรรมการควรมกีรรมการอสิระทีเ่ป็น
ผูห้ญงิอย่างน้อย 1 คน 

บรษิัทมนีโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทัง้
ดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพศ แต่เพราะในปัจจุบนั 
บริษัทมีจ านวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หาก
บรษิทัมโีอกาสในการสรรหากรรมการเพิม่ บรษิทักพ็รอ้มและยนิดทีีจ่ะมี
กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิอยู่ในคณะกรรมการอย่างแน่นอน 

คณะกรรมการควรพจิารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ CG 
Committee 

บรษิทัอยู่ระหว่างการศกึษาขอ้มลูและพจิารณาตามความเหมาะสม 

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

บรษิทัอยู่ระหว่างการศกึษาขอ้มลูและพจิารณาตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ และเป็นหลกัปฏบิตัิใหค้ณะกรรมการบรษิทัน าไปปรบัใช้ในการก ากบัดูแลใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ใีน
ระยะยาว น่าเชื่อถอืส าหรบัผูถ้อืหุน้และผูค้นรอบขา้งเพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงั
ของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม รายงานการก ากบัดูแลกิจกา รนี้ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิแก่
คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าสงูสดุขององคก์รถอืปฏบิตัอิย่างเหมาะสมรวม 8 ขอ้ คอื 
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หลกัปฏบิตัที ่1 ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหก้จิการ
อย่างยัง่ยนื 

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

โดยมรีายละเอยีดของแต่ละหลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสรา้งคณุค่าให้
กิจการอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิัท นอกจากนี้ ยงัมหีน้าที่ก าหนดนโยบายและทศิทางการ
ด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  

คณะกรรมการมหีน้าที่จะต้องแจง้ใหบ้รษิัททราบ หากมสี่วนไดส้่วนเสยีในสญัญาทีท่ ากบับรษิทั หรอืถือหุน้เพิม่ขึน้
ลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอืในระหว่างรอบปีบญัชี ทัง้นี้อ านาจการตดัสนิใจและดูแลการด าเนินงานของบรษิัทดงักล่าว 
เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี้ ซึง่คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด าเนินการ 

1) เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
2) การเปลีย่นแปลงราคามลูค่าหุน้ หรอืเพิม่ / ลดทุนจดทะเบยีน 
3) เพิม่จ านวนกรรมการบรษิทั 
4) การท ารายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีหรอือยู่ในขา่ยทีก่ฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ระบุใหต้อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัท และการก ากบัดูแลให้การบรหิาร
จดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้ ภายใต้กรอบของการมจีรยิธรรมที่ด ีและ
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบจงึเป็นไปตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

หลกัปฏิบติัท่ี 2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิทัไดร้่วมกนัก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัรวมถงึนโยบายการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั 
โดยค านึงถงึสภาวะการณ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของกลุ่มบรษิทั โดยการ
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถงึจุดแขง็และจุดอ่อนขององค์กร ท าให้ทราบถึงต าแหน่งของการแข่งขนั 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม ประเด็นทางด้าน
กฎหมาย และการแข่งขนัในตลาด เพื่อก าหนดและท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก ซึ่งมีทัง้โอกาสและ
อุปสรรคต่อองคก์ร รวมถงึการสนบัสนุนใหม้กีารน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิม่คุณค่าใหแ้ก่องคก์ร ทัง้นี้เพื่อน าองคก์ร
ไปสูเ่ป้าหมายการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  
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การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เหล่านี้  อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนัน้
คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรที่ค านึงถึงการก ากบัดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ โดยการร่วมมอืกนัของพนกังานทุกคนในองคก์รในการช่วยกนัพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องและตระหนกัถงึความส าคญั
ของการเป็นองคก์รอย่างยัง่ยนื 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดกลยุทธ ์นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององคก์ร โดยมอบหมายและ
ตดิตามใหฝ่้ายจดัการน าไปปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

หลกัปฏิบติัท่ี 3 เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนเอง โดยมกีารแบ่งบทบาทที่ชดัเจน

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกนั ทัง้นี้
คณะกรรมการไดก้ าหนดบทบาทของฝ่ายจดัการ และควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการใหป้ฏบิตังิานอย่างมจีรยิธรรม 
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนดแูลไม่ใหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูม้สีว่น
ไดเ้สยีของบรษิทั  โดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัอย่างครบถว้นและถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอ  

โดยโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีห่ลากหลาย
ในสาขาต่างๆ ของธุรกจิ ไดแ้ก่ การบรหิารธุรกจิ การบญัช ีการเงนิ วศิวกรรมศาสตร ์กฎหมาย เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกอบด้วย
คณะกรรมการทัง้หมดจ านวน 5 คณะ ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบรหิาร 
4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิัทมกีารก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชดัเจน และในการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่อง

ส าคญั จะต้องผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดซึง่มหีน้าที่เฉพาะเรื่อง และน า เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบเพื่อถ่วงดุลและสอบทานใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย  

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญัต่อการพฒันากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการเขา้รบัการอบรม
หลกัสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่  ทุกท่านสามารถเข้ารบัการพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้
กรรมการปฏบิตัิหน้าที่ก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส าหรบัในปี 2562 กรรมการอสิระ คอื นายศกัดิ ์ 
เกี่ยวการคา้ ได้เขา้อบรมการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร การบูรณาการร่วมกบักลยุทธแ์ละผลการปฏบิตังิาน-สภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ/์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส าหรบักรรมการของบรษิทัทีม่ถีิน่พ านักในประเทศไทยไดผ้่านหลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (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 
2562 

   

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

หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบับุคลากรทีจ่ะเขา้มาด ารงต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสงูซึง่เป็นต าแหน่งบรหิารที่

ส าคญั เช่น ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) รวมถงึต าแหน่งอื่นๆ เทยีบเท่ากรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดย
พจิารณาจากความรูค้วามสามารถประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายของบรษิทั ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึ
ตอ้งก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาบุคลากรดงักล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม 

ณ 31 ธนัวาคม บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและด้านบญัชี ตามค านิยามของ
คณะกรรมการก 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 Marine Ingredients 

8. นายซนัจฟี แพนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มพฒันาตลาดเกดิใหม่ 

9. นายแพทรคิ เบอทาแลนฟ์ฟ่ี ผูอ้ านวยการกลุ่มพฒันาธุรกจิเชงิกลยุทธ ์

10. นางสาวอรุณรตัน์ สรุตันจนิดาภรณ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชแีละควบคุม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการวางแผนการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงู
ขององคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต าแหน่งผูน้ าองคก์ร คอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) และประธานกรรมการบรหิารกลุ่ม
ธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในแต่ละภูมิภาคที่เป็นส่วนส าคญัต่อ
ความส าเรจ็ขององคก์ร ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลประสานงานกบัคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้
โดยเฉพาะ เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแผนการสบืทอดต าแหน่ง ทัง้นี้เพื่อรกัษาความเชื่อมัน่ให้กบัผูม้สีว่นได้
เสยีทุกสว่น 

บรษิทัมนีโยบายการทบทวนต าแหน่งงานทีม่คีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิขององคก์ร (Critical Position) และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการและเป้าหมายขององคก์ร    โดยใชก้ระบวนการพจิารณาต าแหน่งงานอย่างเป็นระบบใน
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ทุกๆ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนการสบืทอดต าแหน่งทัง้ในระยะยาวและในกรณีฉุกเฉิน  และยงัมแีผนพฒันาและเตรยีมความ
พรอ้มใหก้บัผูส้บืทอดต าแหน่งเป็นรายบุคคล โดยวเิคราะหค์วามตอ้งการพฒันาทัง้ดา้น ความรู ้ความสามารถและทกัษะต่างๆ 
ที่จะท าให้ผู้สบืทอดต าแหน่งมคีวามพร้อมเขา้รบัต าแหน่งในทนัทีเมื่อบริษัทต้องการ แผนการพฒันาดงักล่าวจะได้รบัการ
ทบทวนทุกปี โดยหวัหน้างานโดยตรงของผูส้บืทอดต าแหน่งและคณะกรรมการทีบ่รษิทัไดค้ดัเลอืกมาท าหน้าทีใ่นแต่ละระดบั
ของต าแหน่งงานนัน้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืซึง่จะสรา้งมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม ตามเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ ดงันัน้ในการเป็นผูน้ าดา้นอาหารทะเลทีไ่ดร้บัการ
ไวว้างใจมากทีส่ดุในโลก การพฒันาทีย่ ัง่ยนืถอืเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกจิ และยงัป็นมาตรฐานทีส่ามารถวดัไดส้ าหรบั
ใชเ้ป็นกรอบในการตดัสนิใจและการปฏบิตังิานทีส่ าคญั ส าหรบัเป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้ าในการสรา้งความยัง่ยนืของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลไทย บรษิทัมกีลยุทธอ์นัประกอบดว้ย 4 หวัขอ้หลกัดงันี้ 

1. แรงงานปลอดภยัและแรงงานทีถู่กกฏหมาย – การจา้งงานทีป่ลอดภยัถูกกฏหมายและมเีสรภีาพในการเลอืกงานทัง้ใน
สถานประกอบการของบรษิทั และในห่วงโซ่อุปทานซึง่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ 

2. การจดัหาวตัถุดบิดว้ยความรบัผดิชอบ – การตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งทีม่าของวตัถุดบิเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ใน
การปรบัปรุงแนวทางเพื่อความโปร่งใสและแนวทางการด าเนินงานของหว่งโซ่อุปทานอาหารทะเลทัง้หมด 

3. การด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบ – วธิกีารด าเนินงานของบรษิทัตอ้งค านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และ
แสดงถงึหน้าทีใ่นการดแูลและปฏบิตัต่ิอแรงงานของบรษิทั 

4. ผูค้นและชมุชน – บรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของผูท้ีอ่าศยัและท างานในภูมภิาคทีบ่รษิทั
มกีารด าเนินธุรกจิอยู ่

5.1 การสรา้งนวตักรรมและมีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกส่วน 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรม เนื่องจากบรษิทัมพีนัธกจิในการเป็นผูน้ าการ

เปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดงันัน้ นวตักรรมคอืกลยุทธห์ลกัของไทยยเูนี่ยนทีช่่วยสรา้งความเจรญิเตบิโตทาง
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื และมบีทบาทส าคญัในการก าหนดอนาคตการด าเนินธุรกจิของบรษิัท โดยการจดัตัง้ศูนย์นวตักรรม หรอื 
Global Innovation Center (GIC) เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาระดับโลกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบัธุรกจิอาหารทะเลของบริษัท  ท าหน้าที่ด้านงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
การศกึษาเชงิพืน้ฐานในวตัถุดบิ เทคโนโลยใีหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปและการต่อยอดวตัถุดบิทีเ่หลอืใหเ้ป็นผลติภณัฑท์ี่มี
มูลค่าเพิม่ โดยเน้นความส าคญัไปที ่1) การสรา้งเสรมิคุณภาพของผลติภณัฑ ์คุณค่าทางโภชนาการ และความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค การเร่งสรา้งความยัง่ยนืของทรพัยากรโดยคดิคน้วธิกีารใชว้ตัถุดบิจากการประมงอย่างคุม้ค่า 2) ปรบัปรุงกระบวนการ
และเทคโนโลยใีหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด และการสรา้งมูลค่าจากผลติภณัฑพ์ลอยได ้ และ 3) การก่อใหเ้กดิรายไดใ้หก้บัองค์กร
จากผลงานวจิยัและการพฒันา  

ศูนย์นวัตกรรมด าเนินงานอยู่บนฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม รฐับาลและนักวชิาการ โดยร่วมกนัสรา้งสรรและประสานองคค์วามรูร้ะหว่างนักวชิาการและผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งใหเ้กดินวตักรรมทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่สว่นรวม 

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้น าด้านอาหารทะเลระดับโลก บริษัทมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการ
ด าเนินงานด้านสงัคม สิง่แวดล้อมและเศรษฐกจิในทุกการด าเนินงานทัง้หมดและในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยตระหนักดวี่าความ
รบัผดิชอบนี้แสดงออกถงึความเป็นผูน้ า และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ย SeaChange ซึง่เป็นกลยุทธค์วาม
ยัง่ยนืของไทยยูเนี่ยน โดยมพีนัธกจิทีว่ดัผลไดใ้นการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างแทจ้รงิ และเป็นการเปลีย่นแปลงที่
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ยัง่ยืนในแนวทางการด าเนินงาน โดย SeaChange มีเป้าหมายในการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชงิบวกให้เกดิขึน้กบัทัง้
อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก 

5.2 การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัในสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีในทุกกลุ่มใหไ้ดร้บัการปฏบิตัทิีด่อีย่างเท่าเทยีม
กนั เนื่องจากเหน็ความส าคญัของการสนับสนุนจากผู้มสี่วนได้เสยีตลอดจนการได้รบัความร่วมมอืระหว่างกนั ซึ่งจะส่งผลต่อ
บรษิัทให้สามารถสร้างความมัง่คัง่ สร้างงาน และสร้างกจิการให้มฐีานะการเงนิที่มัน่คงในระยะยาวได้ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบริษัทที่เป็นไปด้วยความยัง่ยืน ดงันัน้คณะกรรมการจงึติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ มีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงยดึถือแนวทางในการปฏบิตัิให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย 
ตลอดจนก าหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและตรวจสอบการปฏบิตัติาม โดยจดัท านโยบายเป็นแนวทางไดด้งันี้ 

ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้    

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มรีะบบบญัชแีละการเงนิทีม่คีวามเชื่อถอื
ได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผู้ถือหุ้น ด้วยการด าเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผล
ประกอบการทีด่อีย่างสม ่าเสมอและยัง่ยนื มกีารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคน ปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบรสิุทธิใ์จและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้ทัง้รายใหญ่และ
รายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเต็มความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก พรอ้มทัง้ค านึงถงึ
การเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมัน่ทีผู่้ถอืหุน้มใีหก้บั
บรษิทั ตลอดจนสรา้งผลตอบแทนการลงทุนใหเ้ป็นทีพ่อใจสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้  

ความรบัผดิชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง  

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ 
สถานภาพการสมรส ภาษา หรอืต าแหน่ง ไม่มกีารใช้หรอืสนับสนุนการใช้แรงงานเดก็ การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนว
ทางการทุจรติและคอรปัชัน่ทุกรปูแบบ  

บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังานใหส้ามารถรกัษาพนกังานทีม่คีุณภาพ ดงึดดูคน
เก่งจากภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน โดยค านึงถงึ ความเป็นธรรมภายในองคก์ร ความสามารถใน
การแข่งขนัในตลาดแรงงาน ตลอดจน ขอ้กฎหมาย วฒันธรรม และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พนัธกิจและค่านิยมขององค์กร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัการจ่ายค่าตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดยีวกนั โดยพจิารณาจาก ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละบุคคล 
ประกอบกบัการพจิารณาดา้นความเท่าเทยีมภายในบรษิทัฯ ซึง่ประเมนิจาก ขอบเขตความรบัผดิชอบ ความซบัซอ้นของงาน 
ประสบการณ์และทกัษะที่ใช้ในการท างานที่แตกต่างกนั นอกจากนี้บรษิัทได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิรางวลัตามผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน และผลการด าเนินการของบรษิทัเพื่อผลกัดนัวฒันธรรมการตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน 

ค่าตอบแทนพนกังานและลกูจา้ง 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ซึง่มากกว่าทีก่ฎหมายก าหนด เช่น การจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี การจดัการดแูล
ตรวจสุขภาพประจ าปี แผนการประกนัสุขภาพ การประกนัชวีติ การประกนัอุบตัิเหตุ การจดัสถานที่ออกก าลงักาย การจดั
กจิกรรมสนัทนาการต่างๆ เพื่อใหพ้นักงานไดผ้่อนคลายจากการท างาน และทีส่ าคญับรษิทัไดจ้ดัสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่
ช่วยการยงัชพีของพนักงานและครอบครวัหลงัการเกษียณจากหน้าทีก่ารงานแลว้ ในรูปแบบของเงนิบ าเหน็จเกษียณอายุ ซึง่
บรษิทัจะกนัเงนิส ารองไวทุ้กๆ ปี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัสามารถจา่ยเงนิทดแทนใหก้บัพนกังานตามสทิธทิีพ่งึมไีดใ้นอนาคต และ
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เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้พนักงานได้มกีารเตรยีมความพร้อมในทุกๆ ด้านบรษิัทจงึร่วมมอืกบัหน่วยงานชัน้น าต่างๆ เพื่อจดั
กจิกรรม“เกษยีณสขุ”ใหพ้นกังานก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ ดงันี้  

1. ร่วมมอืกบัวทิยาลยัชุมชนสมุทรสาครจดัการอบรมหลกัสตูรอาชพีหลากหลายหลกัสตูรตามความถนัดและความ
สนใจของพนกังาน เช่น หลกัสตูรการท าอาหารไทย หลกัสตูรการท าขนมและหลกัสตูรการประดษิฐง์านฝีมอื 

2. ร่วมมอืกบัมลูนิธเิกษตรกรรมยัง่ยนื ในการอบรมเรื่องการปลกูผกัปลอดสารเคม ีและการปลกูผกัในพืน้ทีเ่มอืง  
3. ร่วมมอืกบัโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลวชิยัเวช เพื่อจดัหลกัสตูรการดแูลสขุภาพกายและสขุภาพใจ 

อกีทัง้ไดจ้ดัช่วงเวลาสุดพเิศษทีใ่หพ้นักงานเกษียณอายุไดพ้บกบัผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อกล่าวขอบคุณและมอบของที่
ระลกึในความมุ่งมัน่และทุ่มเทท างานกบับรษิทัมาเป็นเวลานาน 

การจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน แบ่งเป็น ดงันี้  
1. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในระยะสัน้ ได้แก่ เงินเดือน  ซึ่งมีการปรบัเพิ่มอตัรา

เงนิเดอืนปีละ 1 ครัง้ โบนสัประจ าปี กองทุนส ารองเลีย้งชพีทีม่ใีหก้บัพนกังานในทุกระดบั โดยบรษิทัสมทบตัง้แต่รอ้ยละ 2.5 ถงึ 
ร้อยละ 10 ของเงนิเดอืน ขึน้อยู่กบัอายุงานของพนักงาน ทัง้นี้ในปี 2562 บรษิัทได้จ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรบั
พนกังานเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 50.29 ลา้นบาท  

2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน จ่ายให้ตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืสวสัดกิารพนักงาน ซึง่บรษิทัไดต้ัง้ส ารองเงนิเกษยีณส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 110.31 ลา้นบาท และ
ในปี 2562 บรษิทัไดจ้่ายเงนิเกษยีณส าหรบัพนกังานเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 37.68 ลา้นบาท 

การพฒันาบุคลากร  

นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษิทั คอื พนกังานทุกคน คอืคนเก่ง มคีุณค่าต่อองคก์ร และมศีกัยภาพทีแ่ตกต่าง
กนัไป ทุกคนสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์รในผลการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั แต่มคีวามหมาย เรามคีวามเชื่อว่าบุคคลากรทุกคนมี
ความสามารถหรอืมขีอ้เด่นของตวัเอง ซึ่งทางบรษิัทจะท าให้พนักงานทุกๆ คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถน าขอ้เด่นของ
ตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบัองค์กรและตัวเองได้มากที่สุด ดงันัน้ ทุกคนจะได้รบัโอกาสในการพฒันาตนเองและ
ความกา้วหน้าในสายอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในแต่ละคนทีแ่ตกต่างกนัไป 

การพฒันาบุคลากรในทุกๆ ระดบัเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลกัของบริษัทและเป็นพนัธสญัญาของคณะผู้บรหิา ร
ระดบัสงู เรามุ่งเน้นการน าเสนอวธิกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นทีก่ารปรบัเปลีย่นทศันคตแิละ
วธิกีารปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ปสู่องค์กรทีม่มีาตรฐานระดบัสากล โดยผสมผสานทัง้การอบรมในหอ้งเรยีน (Classroom training) 
การสอนงานและให้ขอ้มูลย้อนกลบั (Coaching and giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจรงิ (On-the-job training: 
OJT) โดยการอบรมและพฒันาประกอบไปดว้ยรปูแบบต่างๆ ดงันี้ 

• การดแูลพนกังานใหม่ เพื่อใหก้ารตอ้นรบัอย่างอบอุ่น ท าใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัองคก์รอย่างราบรื่น และเป็น
รากฐานสูค่วามส าเรจ็ในระยะยาว 

• การฝึกอบรมดา้นวชิาชพี ค่านิยมองคก์ร การเรยีนรูว้ฒันธรรมทีแ่ตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกจิ โดยผูเ้ชีย่วชาญจาก
ทัง้ในและนอกองคก์รเพื่อใหพ้นกังานเขา้ถงึขอ้มลูและทรพัยากรทีจ่ าเป็น เพื่อน าไปสูค่วามเป็นเลศิ 

• ระบบพีเ่ลีย้ง การสอนงาน และการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อสง่เสรมิและสรา้งศกัยภาพความเป็นผูน้ า 
• โครงการเรยีนรูง้านขา้มสายงาน เพื่อสง่เสรมิความรู ้การแบ่งปัน และความรว่มมอื 
• การมอบหมายงานทีท่า้ทาย ดว้ยทรพัยากรส าหรบัการเรยีนรูแ้ละการสอนงานเพื่อสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต 
• การสบัเปลีย่นหมุนเวยีนสายงาน เพื่อสง่เสรมิเพิม่พนูทกัษะและกระตุน้แรงบนัดาลใจ สรา้งเครอืขา่ย รวมทัง้วสิยัทศัน์

ในระยะยาวซึง่เกดิจากการมองภาพทีก่วา้งขึน้ 
• การไดร้บัมอบหมายงานดา้นต่างประเทศ เพื่อสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทัง้เพิม่

ความกา้วหน้าใหก้บัพนกังานทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
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• กระบวนการตดิตามการพฒันาบุคลากรเพื่อประเมนิผลกระทบของโครงการการพฒันาบุคลากรทีม่คีวามสามารถทัว่
โลกและตดิตามความคบืหน้าการพฒันาบุคลากรเหล่าน้ี 
ส าหรบัรายละเอยีดของการฝึกอบรมพนกังานและผูบ้รหิารส าหรบัปี 2562 ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบั ความเป็นผูน้ า 
มาตรฐานอุตสาหกรรม ทกัษะความเป็นมอือาชพี และการฝึกอบรมในงาน มจี านวนดงันี้ 
จ านวนชัว่โมงรวมการฝึกอบรม 133,804 ชัว่โมง 
จ านวนชัว่โมงเฉลีย่ต่อพนกังานรายบุคคล 12 ชัว่โมง 
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการสือ่สารขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบับรษิทัรวมถงึผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและทัว่ถงึ 

โดยการจดัประชุมผูบ้รหิารพบพนักงานทุก 6 เดอืน เพื่อรบัฟังแนวทางการด าเนินการ เป้าหมายประจ าปี ตลอดจนผลงานที่
เกดิขึน้ เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัและสอดคลอ้งกนั รวมถงึเป็นการใหข้วญัและก าลงัใจในการปฎบิตังิานใน
สถานการณ์ต่างๆ  

ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

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

ภายใตก้ระบวนการผลติทีไ่ดม้าตรฐานและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติ
ใหม่ๆ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจสงูสดุ 

- ก าหนดราคาสนิคา้และบรกิารทีเ่หมาะสมตามระดบัรายละเอยีด และคุณภาพสนิคา้และบรกิาร ทีล่กูคา้ตอ้งการ 
- ด าเนินการโดยใหม้ตีน้ทุนทีเ่หมาะสมเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้โดยยงัรกัษาคุณภาพของการบรกิารทีไ่ดม้าตรฐานของบรษิทั

ตามทีล่กูคา้ไดก้ าหนดไว ้
- สง่มอบสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ ตรงตามความคาดหวงัของลกูคา้หรอืสงูกว่า และตรงตามก าหนดระยะเวลาสง่

มอบตามทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้ 
- ปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยความสภุาพอ่อนน้อม มอีธัยาศยัไมตรทีีด่งีาม ตามเหตุและผล ซื่อสตัยส์จุรติ เอาใจใสล่กูคา้ทุกคน

ดว้ยความเป็นธรรมเสมอภาคเทา่เทยีมกนั โดยไม่ใชว้จิารณญาณสว่นตวัเขา้มาตดัสนิ 
- ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏบิตัไิด ้ตอ้งรบีแจง้ให้

ลกูคา้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกนัและร่วมหาแนวทางแกไ้ขไมใ่หเ้กดิความเสยีหายต่อผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 
- จดัท าขอ้มลูเกีย่วกบัค าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ัง้คุณสมบตัแิละรายละเอยีดของสนิคา้และบรกิาร ตลอดจน

วธิกีารใช ้วธิกีารเกบ็รกัษา ใหก้บัลกูคา้ รวมถงึ ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และบรกิารอื่นๆ ทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ 
และทนัต่อเหตุการณ์ แก่ลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ โดยไม่กล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็น
เหตุใหล้กูคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร เพื่อเป็นการรกัษา
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้แบบยัง่ยนื 

- ใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลกูคา้ ไม่น าความลบัของลกูคา้ไปเปิดเผยหรือใชเ้พื่อประโยชน์
ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 

- จดัใหม้ชี่องทาง กระบวนการ และบุคลากร ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร โดย
ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็ 

- ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติกบัลกูคา้ 

ความรบัผดิชอบต่อคูค่า้    

บรษิัทปฏบิตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า  รวมทัง้เปิดโอกาสใหคู้่คา้ได้
แสดงความคดิเหน็และยนิดรีบัฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท างานร่วมกนั  ตลอดจนการเกบ็รกัษาความลบัทางการคา้ของคู่คา้ 
โดยไม่น าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น บรษิทัมนีโยบายการคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีารพจิารณาเรื่องการใชแ้รงงานทีถู่กกฎหมายทุก
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ครัง้ รวมทัง้มีการสื่อสารให้รบัทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ถูกต้อง  (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบาย
พจิารณาด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อม และการอนุรกัษ์พลงังานในการคดัเลอืกคู่ค้า และมกีารเปรยีบเทยีบ
ราคา หรอืการประกวดราคา ซึง่ตอ้งอนุมตัโิดยผูม้อี านาจของบรษิทั ทัง้นี้เพื่อความโปร่งใสในงานดา้นจดัซือ้ 

และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกต ิเช่น ฝ่ายการตลาดร่วมกบัลูกคา้ ฝ่ายจดัซือ้ร่วมกบัคู่คา้และผูจ้ดัหา
วตัถุดบิ ฝ่ายบุคคลร่วมกบัพนักงาน ฝ่ายประสานงานราชการและฝ่ายธุรการร่วมกบัภาครฐัและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ายการเงนิ
ร่วมกบัตลาดเงนิและสถาบนัการเงนิ ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธร์่วมกบัตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ายสื่อสารองคก์รร่วมกบัสื่อมวลชน
และสาธารณะ ฯลฯ เรายงัไดร้เิริม่กจิกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปีจ านวนมาก อาทเิช่น การสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บัลูกคา้
ดว้ยมุมมองทางดา้นความยัง่ยนื และศกัยภาพในดา้นนวตักรรมของผลติภณัฑ ์การจบัมอืเป็นพนัธมติรกบัองคก์รในภาคประชา
สงัคมระดบัสากล เพื่อการลงทุนดา้นทรพัยากรทีย่ ัง่ยนื ความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันาเชงิลกึ ร่วมกบัภาคการศกึษาและ
ภาครฐัเพื่อสรา้งฐานองค์ความรู้และวทิยาการทางดา้นอาหารทะเล การเขา้ไปมสี่วนและร่วมขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดา้น
ทรพัยากรและแรงงานในเวทต่ีางๆ ร่วมกบัลูกคา้ สมาคมและองคก์รทางธุรกจิ หน่วยงานภาครฐั ภาคประชาสงัคม และชุมชน 
การเขา้ร่วมแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ในงานดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนืกบัองคก์รภาคเอกชน หน่วยงานก ากบัตลาดเงนิและ
ตลาดทุน เป็นตน้ 

ความรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้   

บรษิัทยดึมัน่ในการปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาที่ได้ตกลงไว้อย่างสุจรติและเคร่งครดั เพื่อให้เจา้หนี้การคา้และสถาบนั
การเงนิไดร้บัผลตอบแทนทีถู่กตอ้งและยุตธิรรม โดยจะหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีจ่ะน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจน
ไม่ปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิ ซึง่จะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อเจา้หนี้ แต่หากมเีหตุทีจ่ะท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัใน
สญัญา บรษิทักจ็ะแจง้เจา้หนี้และสถาบนัการเงนิเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

ความรบัผดิชอบต่อคูแ่ขง่   

บรษิทัประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่อีย่างยุตธิรรม มจีรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหา
ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่ม่สุจรติ ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งในทางมชิอบหรอืกล่าวหาขอ้มูลทีเ่ป็น
เทจ็ จงึท าใหบ้รษิทัไม่มขีอ้พพิาทใดๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัคู่แขง่ทางการคา้ 

ความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม  
บรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม โดยเฉพาะการพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของ

ผูค้นทีอ่าศยัและท างานในทุกภูมภิาคทีก่ลุ่มบรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิอยู่ โดยท างานร่วมกบัพนัธมติรทางภาคเอกชน ภาครฐัใน
ทอ้งถิน่ องคก์รนานาชาต ิและภาคประชาสงัคม เช่น การใหข้อ้มูลดา้นโภชนาการทีด่ต่ีอชุมชนในทอ้งถิน่ ใหก้ารศกึษาแก่เดก็
ขา้มชาต ิตลอดจนการบรรเทาทุกขอ์นัเกดิจากภยัพิบตัแิละความอดอยากทุกๆ ปี ซึง่เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมัน่เพื่อสนับสนุน
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิ(SDGs) ในเรื่องของการขจดัความหวิโหย 

กจิกรรมทีด่ าเนินการ:  
- จดัตัง้ศนูยเ์ตรยีมความพรอ้มเดก็ก่อนวยัเรยีน เพื่อลกูหลานแรงงานขา้มชาตแิละแรงงานทอ้งถิน่ในจงัหวดัสมทุรสาคร  
- จดัตัง้ศนูยก์ารพฒันาศกัยภาพดา้นภาษา AEC สานสมัพนัธส์ูช่มุชน เพื่อพฒันาภาษาล่ามหรอืผูป้ระสานงานดา้น

ภาษาในการสือ่สารกบัแรงงานขา้มชาต ิ
- โครงการประชารฐั เพื่อพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของชุมชนทอ้งถิน่ การส่งเสรมิมาตรฐานการศกึษาของเดก็นักเรยีน 

ครอบคลุมจงัหวดัสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุร ีและประจวบครีขีนัธ์ ประกอบดว้ย โครงการผูน้ าเพื่อการพฒันาการศกึษา
ทีย่ ัง่ยนื  (CONNEXT ED) มเีป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม พฒันาศกัยภาพของคน และเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของนกัเรยีนในโรงเรยีนภายใตก้ารก ากบัของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) โครงการประชารฐัรกั
สามคัคสีมุทรสาคร โดยการสนับสนุนธุรกจิชุมชน ช่วยให้ธุรกจิคงอยู่ได้ในเชงิพาณิชย ์ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดเลก็
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สามารถสร้างรายได้ให้กบัชุมชนท้องถิ่นได้มากขึน้ทัง้ในด้านเกษตรกรรม ด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์ และด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน 

- การใหข้อ้มลูดา้นโภชนาการและการฝึกอบรมดา้นโภชนาการแก่ชมุชนทอ้งถิน่  

ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  

บรษิัทตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ดงันัน้ การด าเนินงานของบรษิัทต้องมัน่ใจไดว้่าจะไม่
สรา้งหรอืก่อผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นความยัง่ยนื บรษิทัในฐานะทีเ่ป็นหนึ่งในผูน้ าดา้น
อาหารทะเลระดบัโลก จงึมคีวามรบัผดิชอบในการสรา้งมาตรฐานใหก้บัการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มในทุกการด าเนินงานและ
ในห่วงโซ่อุปทานด้วย SeaChange ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยัง่ยนืของบรษิทั ที่มเีป้าหมายในการขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชงิ
บวกใหเ้กดิขึน้กบัทัง้อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเป็นแนวทางการด าเนินงานทีค่รอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกจิอาหารทะเล
ตัง้แต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย หัวใจหลักของกลยุทธ์คือความยัง่ยืนคือ ความสามารถในการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัถงึแหล่งทีม่าของผลติภณัฑอ์าหารทะเลของบรษิทัไดอ้ย่างเตม็รปูแบบตัง้แต่การจบัไปจนถงึผลติภณัฑพ์รอ้ม
บรโิภค ท าใหบ้รษิทัสามารถระบุ ตรวจสอบและปรบัปรุงการด าเนินงานในเรื่องส าคญั เช่น เรื่องแรงงาน เรื่องการจดัหาวตัถุดบิ
ดว้ยความรบัผดิชอบ  

กจิกรรมทีด่ าเนินการ:  
- โครงการพฒันาการประมงอวนลอ้มปลาทูน่าในมหาสมุทรอนิเดยี เพื่อพฒันาการจดัการสามสายพนัธุป์ลาทูน่าเขต

รอ้นในเชงิพาณิชย ์ตามพนัธสญัญาเรื่องความยัง่ยนืดา้นอาหารทะเลซึง่เป็นสว่นหนึ่งของความร่วมมอืกบัองคก์ารกองทุนสตัวป่์า
โลกสากล(WWF) 

- โครงการพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่ฟารม์คู่คา้ของบรษิทั เพื่อช่วยใหคู้่คา้พฒันาแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการฟารม์ได้
ตรงตามมาตรฐานของการรบัรองกระบวนการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าที่ด ี(BAP) น ามาซึง่มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั
ทางชวีภาพ และการบรหิารจดัการน ้า 

- บรษิทัร่วมกบัองคก์รระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ(IUCN) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
และกรมประมง ให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จงัหวดัพงังา เพื่อบริหารจดัการ
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พฒันาการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืและสง่เสรมิชวีติความเป็นอยู่ 

- บรษิทัเปิดตวัโครงการน าร่องเพื่อทดสอบรปูแบบการวดัขอ้มลูการจบัปลาแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลบัถึงแหล่งที่มาของวตัถุดิบซึ่งจะใช้การเชื่อมจากแอปพลเิคชัน่บนมอืถือและสญัญาญดาวเทยีมในการแก้ปัญหาการ
ประมงทีผ่ดิกฏหมาย ขาดการรายงานและไรก้ารควบคุม นับเป็นครัง้แรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยทีใ่ชร้ะบบการสื่อสาร
ดงักล่าว 

- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย ์
- การใชน้วตักรรมและแนวทางการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อลดการใชน้ ้าและไฟฟ้า 
- การใช้นวัตกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดความกังวลในด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขยะจากอาหาร การ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และพลาสติกในทอ้งทะเล ดว้ยโครงการประเมนิวงจรชวีติของบรรจภณัฑ ์เพื่อท าความเขา้ใจใน
การหาบรรจุภณัฑท์ีต่อบโจทยม์าตรฐานต่างๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การผลติ การบรรจุ การขนสง่ไปยงัผูบ้รโิภค และการก าจดั 

- การท าความสะอาดชายหาดและการปกป้องสตัวใ์กลส้ญูพนัธุ ์

นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบรษิัทไทยยูเนี่ยนจะต้องด าเนินกจิการใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย และ
พนัธะสญัญาอื่นๆ ทีก่ลุ่มบรษิทัเกีย่วขอ้ง บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันารากฐานของการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนา
มยั และความปลอดภยั รวมถึงการอนุรกัษ์พลงังานไวใ้นการด าเนินงานทางธุรกจิอย่างเป็นระบบ โดยมเีป้าหมายในปี พ.ศ. 
2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบรษิทัทีจ่ะลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 30 ต่อตนัผลติภณัฑ ์ลดการใชน้ ้าลงรอ้ยละ 
20 ต่อตนัผลติภณัฑ์ และลดขยะไปสู่การฝังกลบรอ้ยละ 20 ต่อตนัผลติภณัฑ ์การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานจงึเป็นสิง่ที่
จ าเป็นอย่างยิง่ โดยสามารถสรุปแผนด าเนินการไดด้งันี้ 
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1. การมนีโยบายดา้นสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่มกีารมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของพนักงานในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (http://www.thaiunion.com/en/about/environment-
health-and-safety) 

2. การจัดตัง้ศูนย์ความเป็นเลิศ  ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งมีอุปกรณ์เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากลเพื่อเป็นศนูยร์วบรวมความรูใ้นเรื่องสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั และเป็นศนูยฝึ์กอบรมใหก้บั
พนกังาน 

3. การอบรมพนกังานทัง้ก่อนเริม่งาน และระหว่างปฏบิตังิาน การฝึกอบรมนี้จะถูกจดัขึน้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของ
พนักงานนัน้ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในวธิป้ีองกนัตวัเองจากอนัตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากงานทีต่นเองปฏบิตัอิยู่ 

4. การประเมนิความสอดคล้องกบักฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า พนักงานไดร้บัการอบรมตามกฎหมายหรอืมี
คุณสมบตัิที่กฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั หรือความปลอดภัยในหน่วยธุรกิจ การประเมิน
ศกัยภาพพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
การเพิม่ศกัยภาพของพนกังานจะเป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และสามารถเทยีบเคยีงในระดบัสากล 

การเคารพสทิธแิละทรพัยส์นิทางปัญญา  

บรษิัทไม่อนุญาตใหพ้นักงานใชโ้ปรแกรมหรอืซอฟต์แวร์ทีผ่ดิกฎหมาย โดยก าหนดระเบยีบและส่งเสรมิใหพ้นักงาน
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.2537 อย่างเคร่งครดั  

การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่  
บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ เมื่อวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 ส าหรบั

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ มรีายละเอยีดก าหนดไวด้งันี้ 
บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมกนันี้ บรษิัทได้จดัท าแนวปฏบิตัิ และก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัิเพื่อต่อต้านการคอร์รปัชัน่ซึ่งมี
รายละเอยีดขอ้ปฎิบตัิทีเ่คร่งครดั เพื่อป้องกนั และ/หรอืจดัการกบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏบิตัิเป็นไปตาม
นโยบายนี้ ทัง้นี้ บรษิทัมกีารสอบทานแนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของกฎหมาย ธุรกิจ และด ารงไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี้โดยทัว่กนั และสือ่สารนโยบายนี้ไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกทราบ เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ บรษิทั จะใหค้วามคุม้ครอง ต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังาน ทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และแนวปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่น้ี 

การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบรษิทั ทีเ่ป็นการคอรร์ปัชัน่ ใหถ้อืเป็นความผดิขัน้รา้ยแรงต่อระเบยีบวนิัยเกีย่วกบั
เรื่องทัว่ไป และใหไ้ดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยั ตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทั 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
1) คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่รวจสอบและก ากบั ใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปตาม

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

2) ผูบ้รหิารมหีน้าทีน่ านโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่นี้ไปปฏบิตั ิรวมทัง้สื่อสารนโยบายและสรา้งความตระหนักแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยก าหนดใหม้รีะบบการบรหิารจดัการและมาตรการทีเ่หมาะสมในการก ากบัและส่งเสรมิ

http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety
http://www.thaiunion.com/en/about/environment-health-and-safety
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การด าเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและธุรกจิ 

3) ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงัและป้องกนัความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชัน่ในงานทีร่บัมอบหมาย 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 การให้หรอืรบัเงนิสดหรอืสิง่ของแทนเงินสด การติดสนิบนเจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืบุคคลภายนอกหรอืการรบั
สนิบน การยกัยอกทรพัย์สนิหรือเวลางานของบริษัท การฟอกเงนิ การยบัยัง้ หรือขดัขวาง กระบวนการยุติธรรม และ
กระบวนการตามกฎหมาย การช่วยเหลอืทางการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรูปแบบอื่นๆ อาท ิการใหส้ิง่ของ
และบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิ การบรจิาคเพื่อการกุศล เงนิสนับสนุน เพื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ อนัไม่พงึจะม ีหรอือนัมิ
ควรจะได ้ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

5.3 การก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มคีณะกรรมการอ านวยการเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาด าเนินงานของบริษัทมีความสะดวกรวดเร็ว มี
ประสทิธภิาพ เพิม่ความน่าเชื่อถือ และเพิม่โอกาสแข่งขนัในทางธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนการประกอบธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ และเพื่อใหม้กีารบรหิารจดัการความเสีย่งทีค่รอบคลุมถงึความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึก าหนดใหม้กีารประเมนิ
และบรหิารความเสีย่งเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศ และรายงานต่อคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการอ านวยการเทคโนโลยสีารสนเทศไดว้างแนวทางการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหม้คีวาม
น่าเชื่อถอืและมปีระสทิธภิาพ โดยใหค้วามส าคญัในเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
1. โครงสรา้งหน่วยงานและการบรหิารจดัการ   

1.1 การแบ่งแยกอ านาจหน้าที ่ก าหนดนโยบายแผนงานและขัน้ตอนปฏบิตังิาน  
ก าหนดใหม้กีารแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ การก าหนดนโยบาย แผนงานและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะนโยบาย 
แผนงาน และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การปฏบิตังิานประจ าอื่นๆ ทีส่ าคญั 

1.2 การก ากบัดแูลและตรวจสอบการปฏบิตังิาน  
ก าหนดให้มีการรายงานการปฏบิตัิงานและการตรวจสอบการปฏบิตัิงาน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิงานถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน และอยู่ในกรอบอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่
ก าหนดไว ้

2.  การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2.1 การควบคุมการเขา้ออกศนูยค์อมพวิเตอรแ์ละการป้องกนัความเสยีหาย (Physical Security)  

ก าหนดใหม้กีารควบคมุการเขา้ออกศนูยค์อมพวิเตอรท์ีร่ดักุมเพยีงพอ โดยควรจ ากดัและก าหนดสทิธใิหเ้ฉพาะผูท้ีม่ ี
หน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารตรวจสอบการเขา้ออกศนูยค์อมพวิเตอรอ์ย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การควบคุมการใชข้อ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการป้องกนัการบุกรุกผ่านระบบเครอืขา่ย (Logical Security)  
ก าหนดให้มีระบบป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายจากภายนอก เช่น ระบบไฟร์วอล (Firewall) ระบบการ
ตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเขา้สู่ระบบ (Authentication) การก าหนดสทิธใินระบบ (Authorization) การบนัทกึกจิกรรมที่
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ส าคญัของระบบ (Audit Log) โดยมาตรการด้านความมัน่คงปลอดภยัต่างๆ จะก าหนดใหเ้ป็นไปตามนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทั  

3.  การส ารองขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉิน  
3.1 การส ารองขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ    

ก าหนดใหม้กีารส ารองขอ้มลูและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการทดสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูและการ
ท างานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ดส้ ารองไว ้

3.2 การเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉนิ  
ก าหนดใหม้แีผนรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  รวมทัง้มกีารทดสอบแผนดงักล่าวเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าแผนดงักล่าว
สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

4.  การควบคมุการปฏบิตังิานประจ าดา้นคอมพวิเตอร ์  
ก าหนดใหม้กีารก ากบัดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานประจ าดา้นคอมพวิเตอรอ์ย่างใกลช้ดิของผูบ้งัคบับญัชา การปฏบิตังิานทีม่ี
ข ัน้ตอนทีช่ดัเจนและสามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏบิตังิานประจ าดงักล่าว 

ในส่วนของการบรหิารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ก ากบัดูแลผลการปฏบิตัิงานตาม
นโยบายและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนใหม้กีารประเมนิและการพฒันากระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่าง
เหมาะสมของทัง้บริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และก าหนดใหฝ่้ายบรหิารต้องประเมนิความเสีย่งและจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในเรื่องดงันี้ กลยุทธ์
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการขอ้มูลเพื่อตอบสนองทางธุรกจิ โครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และความปลอดภยัของขอ้มลู  

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการก ากบัดแูลและการควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึ
จดัให้มสีายงานตรวจสอบภายใน ด้านตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งรายงานตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
จดัท าแผนการตรวจสอบและด าเนินการตรวจสอบทัง้ด้านการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงการบรหิารจดัการ
ความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

หลกัปฏิบติัท่ี 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้สายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานอสิระหน่วยงานหนึ่งในบรษิทั ปัจจบุนัม ีนายปองพล ผลพิชื ต าแหน่ง 
รองผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานตรวจสอบ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาการสอบบญัช ีจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และ
เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8549 ของสภาวชิาชพีบญัช ีรวมถงึไดอ้บรมหลกัสตูร Anti-Corruption – The Practical 
Guide ปี 2556 และปี 2559 และ IIAT Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile & Innovation สมาคม
ผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

สายงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งครอบคลุมทัง้การด าเนินงาน และการก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน (Compliance control) การบรหิารความเสีย่ง 
และการให้ความส าคญัต่อรายการผดิปกติทัง้หลาย เพื่อให้ความมัน่ใจว่ าบรษิัทมรีะบบที่มปีระสทิธิผลซึ่งจะส่งเสรมิความ
น่าเชื่อถือให้กบังบการเงนิ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบรหิารต่อประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร ทัง้นี้ สายงานตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึง่พจิารณาตามปัจจยัเสีย่งของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย โดยจะเน้นความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัและความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ  โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาสอบทานและอนุมตัแิผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว และตดิตามผลการตรวจสอบและผล
การปฏบิตังิานของส านกังานตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ  
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ซึง่ทีผ่่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏบิตังิานยงัเป็นไปตามระบบทีว่างไว ้ ตลอดจนมรีะบบการควบคุม
ภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ มกีารก าหนดและประเมนิความเสีย่งของกจิการ ก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่ง 
และมกีารก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยยงัไม่พบประเดน็ความผดิพลาดทีส่ าคญั 

การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก ากบัดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีปร ะสทิธผิล 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหก้ ากบัดูแลการพฒันากระบวนการบรหิารความ
เสีย่ง รวมถงึรายงานความเสีย่งส าคญัของกลุ่มบรษิทัต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
มอบหมายใหค้ณะผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการประเมนิปัจจยัเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม ่าเสมอ ซึง่
คณะท างานจะประกอบดว้ย ฝ่ายบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัเสีย่งนัน้ๆ โดยจะท าการวเิคราะห์
ถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่ง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่งออกเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกดิความเสีย่งนัน้ หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ รวมถงึการตดิตามผลใหม้กีารปฏิบตัติามมาตรการทีก่ าหนดไว ้และ
ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการต่อไป  

การรายงานการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยกรรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้เกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ต่อเลขานุการบรษิทัอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย ตลอดจนแจง้ใหทุ้ก
ท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
ส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
โดยทนัทไีม่เกนิ 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่ ซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารหรอื
หน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และการไม่ซือ้ขาย
หลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงนิหรือขอ้มูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยงัได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรพัย์ของบริษัทของ
กรรมการและผูบ้รหิารใหป้ระธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน าเสนอสรุปรายงาน
การถอืครองและการเปลีย่นแปลงในหลกัทรพัยข์องบรษิทัประจ าปี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีต่อ้งรายงานสว่นไดเ้สยีของตนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งแก่บรษิทั ตาม

มาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 
ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทั
มหีน้าทีต่้องส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหก้บัประธานคณะกรรมการบรษิทัและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั
ท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงาน โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารรายงานสว่นไดเ้สยีดงักล่าว 
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หลกัปฏิบติัท่ี 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีท่ีจ่ะตอ้งรกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นได้
เสยีอื่น ไดแ้ก่ นกัลงทุน นกัวเิคราะห ์สถาบนัการเงนิ เป็นตน้ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทยีม
กนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่
ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและทาง
เวบ็ไซต์นักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุนสถาบนั และบุคคลใดๆ สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั และน่าเชื่อถอื  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบริษัทและบรษิัทย่อย  และสารสนเทศทางการเงนิที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลือกนโยบายบญัชทีี่
เหมาะสมและถือปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั  รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

คณะกรรมการได้จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและ
สมเหตุสมผล โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีและนโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมโดยถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ  

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจและสามารถใหค้วาม
มัน่ใจอย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบญัชขีองบรษิัทได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปแลว้ 

การเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน 

คณะกรรมการเหน็ความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
ตลอดจนผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีารสือ่สารขอ้มลูของบรษิทัในสว่นของการ
ด าเนินงานและสถานะทางการเงนิภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชดัเจนทนัเวลา เพื่อท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามเขา้ใจใน
บรษิัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท าใหบ้รษิทัได้รบัการยอมรบัและสนใจทีจ่ะเขา้มาลงทุน อกีทัง้ยงัท าใหบ้รษิทัได้รบัมุมมองของ
สาธารณชนที่มต่ีอบรษิัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ของบรษิัทต่อไป โดยจดัตัง้ขึน้เป็นหน่วยงานนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์ทีม่ผีูบ้รหิารและผูท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบงานตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชนไวอ้ย่างชดัเจน  ดงันี้ 

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

ส าหรบัในปี 2562 บรษิทัมกีารน าเสนอผลการด าเนินงาน ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ผูบ้รหิารของบรษิทัใหข้อ้มลูผลการด าเนินงานและตอบขอ้ซกัถามแก่นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
- Company Visit จากนกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์34 ครัง้ 
- Conference Call 20 ครัง้ 
- Analysts Meeting กบันกัวเิคราะห ์4 ครัง้  
- Opportunity Day by SET 4 ครัง้ 
- Plant Visit กบัผูถ้อืหุน้รายย่อยและนกัศกึษา 3 ครัง้ 
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- Oversea Roadshow 5 ครัง้ 
- Local Roadshow 14 ครัง้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู โดยการจดัท า
เอกสารเพื่อการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหก้บัสาธารณชนรบัทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัที ่ 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 17 ครัง้ 
3. การใหข้อ้มูลผ่านทางลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ไดแ้ก่ รายงานประจ าปี แบบรายงาน 56-1 งบการเงนิของบรษิทั รายงานการวเิคราะหง์บการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี การ
แจง้มตคิณะกรรมการบรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และการรายงานหรอืการแจง้ขอ้มูลของบรษิัทในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ใดๆ ทีค่วรเปิดเผยตามประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้

จากการที่บรษิัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด ท าให้บรษิัทได้รบัรางวลัต่างๆ 
ดงันี้ 
ด้านการบริหารงาน 
รางวลัส าหรบัผูบ้รหิาร:
รางวลั Global Banking & Finance Awards® 2019 โดยนิตยสาร Global Banking & Finance Review: 

• รางวลัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดเีด่นในประเทศไทย นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ 
• รางวลัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิดเีด่นในประเทศไทย นายยอรก์ ไอรเ์ล 
• รางวลัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดเีด่นในเอเชยี (นกัลงทุนสมัพนัธ)์ ในการประกาศผล Asian Excellence Awards ครัง้ที ่

9 โดย Corporate Governance Asia: 
• นายธรีพงศ ์จนัศริ ิประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   

รางวลัส าหรบัองคก์ร: 
- รางวลับรษิทัทีม่กีารบรหิารจดัการดเีด่นตลอดหนึ่งทศวรรษนบัตัง้แต่ปี 2553 ในการประกาศผลรางวลั 30 ปีแห่ง

บรรษทัภบิาล โดยนิตยสาร Asiamoney
- บรษิทัยอดเยีย่มในประเทศไทย: อุตสาหกรรมสนิคา้อุปโภคบรโิภคพืน้ฐาน จากผลการส ารวจบรษิทัยอดเยีย่มปี 2562 

โดย Asiamoney Asia  
- รางวลัที ่1 บรษิทัทีม่กีารบรหิารวกิฤตยอดเยีย่ม จาก Magazine Awards – South East Asia 2019 โดยนิตยสาร IR 

Magazine 

ด้านนักลงทุนสมัพนัธ ์: 
- รางวลันกัลงทุนสมัพนัธด์เีด่น จาก SET Awards 2019 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
- อนัดบั 1 รางวลันกัลงทุนสมัพนัธย์อดเยีย่ม ในกลุ่มบรษิทัขนาดกลาง จากรางวลั IR Magazine Awards – South East 

Asia 2019 โดยนติยสาร IR Magazine 

http://www.thaiunion.com/


 

20 

- อนัดบั 1 บรษิทัทีม่พีฒันาการดา้นนกัลงทุนสมัพนัธย์อดเยีย่มในประเทศไทย จากการประกาศรางวลั Annual Best 
Corporate-Institutional Investor Awards ครัง้ที ่9 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia Magazine 

- อนัดบั 1 นกัลงทุนสมัพนัธย์อดเยีย่มในประเทศไทย จากการประกาศรางวลั Asian Excellence Awards ครัง้ที ่9 โดย 
Corporate Governance Asia 

การตดิต่อคณะกรรมการ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะ เสนอขอ้รอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสทีพ่บเหน็ อนัจะน ามา
ซึง่ความเสยีหายต่อบรษิทั การกระท าใดทีไ่ม่ชอบดว้ยกฏหมายหรอืผดิจรรยาบรรณของบรษิทั  โดยสามารถแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรและสง่มาที ่คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั ตามทีอ่ยู่ดา้นล่างนี้ 

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

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

หลกัปฏิบติัท่ี 8 สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการด าเนินธุรกจิที่ชดัเจน  โดย
ค านึงถงึการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั จะเหน็ไดจ้ากคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารสามารถท างาน
ร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมดัระวงั  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และ
เท่าเทยีมกนัแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย บรษิทัมกีารควบคุมและบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจในการ
ด าเนินธุรกจิ บรษิทัยดึถอืและปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยค านึงถงึจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิเป็นส าคญั เพื่อไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อผู้
มสี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลเพื่อให้ผูล้งทุนมัน่ใจไดว้่า บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญั
ของบรษิทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศต่างๆ ทีท่ ัว่ถงึกนัในผูถ้อืหุน้ไม่วา่จะถอืหุน้อยู่เท่าใดกต็าม ทัง้ผูถ้อืหุน้
ทีเ่ป็นบุคคลหรอืนิตบิุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครัง้ทีม่กีารจดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัและเคารพสทิธขิอง
ผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดัอย่างเคร่งครดั และตระหนกัว่าผูถ้อืหุน้ควรมสีทิธใินการตดัสนิใจ โดยไดร้บั
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีารใชส้ทิธแิละไม่ละเมดิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

การจดัประชมุผูถ้อืหุน้  

ก าหนดให้มกีารจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เป็นประจ าทุกปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทั ซึ่งกค็อื
ภายในวนัที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมคีวามจ าเป็นที่จะต้องพจิารณาวาระพเิศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธแิละ
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการบรษิัทกจ็ะเรยีกประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรบัในปีนี้ 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่5 เมษายน 2562 โดยบรษิทัมกีารเตรยีมการดงันี้ 
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ก่อนการประชุมและการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม 

- คณะกรรมการได้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการให้สทิธผิู้ถอืหุน้เสนอ
วาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 รวมถึงค าถามล่วงหน้า โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บรษิทัแจง้ขา่วสารดงักล่าวทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
เป็นเวลา 137 วนัก่อนวนัส่งหนังสอืเชญิประชุม เพื่อใหเ้วลาแก่ผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวไดก้่อนการจดัประชุมสามญัผู้ถือ
หุน้  

- บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทีร่ะบุวนัเวลาสถานทีจ่ดั
ประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทีม่รีายละเอยีดวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลอย่างครบถว้นและเพยีงพอต่อการ
ใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึความเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสอืมอบฉนัทะทุกแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก แบบ ข 
และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนน ข้อมูลของ
กรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเขา้ประชุม และค าเชิญให้เสนอ
ค าถามล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.thaiunion.com ตัง้แต่วนัที ่4 มนีาคม 2562 ก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ 32 วนั   

- บรษิทัมอบใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนของบรษิทั เป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มรีายละเอยีดครบถ้วนและเพยีงพอ มคีวามเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ 
หนังสอืมอบฉนัทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แต่งตัง้ตวัแทนหรอืเลอืกกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้บัมอบอ านาจใน
การเขา้ประชุมและออกเสยีงลงมตใินทีป่ระชุมแทน รวมทัง้รายงานประจ าปีในรูปแบบของ CD ROM ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนั
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เป็นเวลา 15 วนั  

- บรษิทัไดน้ าหนงัสอืเชญิประชุมลงประกาศในหนงัสอืพมิพโ์พสตท์ูเดยส์ าหรบัฉบบัภาษาไทย และบางกอกโพสต์ส าหรบัฉบบั
ภาษาองักฤษ เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม 7 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า 
ท าใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเตรยีมตวัเขา้ร่วมประชุมไดต้ามวนัและเวลาดงักล่าว 

ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้และระหว่างการประชมุ 

- บรษิัทส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุ้นทุกรายรวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทนักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมอย่างเท่า
เทยีมกนั โดยจดัเจา้หน้าทีต่อ้นรบัอย่างเพยีงพอเพื่อใหข้อ้มูลรวมถงึตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบยีน และไดน้ าระบบ AGM 
Voting ซึง่ใหบ้รกิารโดยบรษิทั ควดิแลป จ ากดั มาใชใ้นการจดัการประชุมสามญัประจ าปี 2562 ตัง้แต่การจดัเตรยีมขอ้มลูผู้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม ลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้ร่วมประชุมโดยพมิพบ์ตัรลงคะแนนเสยีง จนถงึการนับคะแนนเสยีง
ในทีป่ระชุม  และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ไดล้งทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวนัที ่5 เมษายน 2562 ณ สถานทีอ่นัเป็น
ทีรู่จ้กัดแีละสะดวกในการเดนิทางมาร่วมประชุม คอื หอ้งประชุม ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค ์สถานีโทรทศัน์กองทพับก (ช่อง 
5) ถนนพหลโยธนิ กรุงเทพมหานคร โดยในปีทีผ่่านมา มผีูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมและมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ดงันี้  

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

มาประชมุดว้ยตนเอง 336 758,088,609 15.89 
มอบฉนัทะ 1,603 2,430,210,356 50.93 
รวมจ านวนผูถ้ือหุ้น 1,939 3,188,298,965 66.82 

- ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชมุสามญัประจ าปี 2562 ดแูลใหก้ารประชุมเป็นไปตามกฏหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท ร่วมกบักรรมการท่านอื่นรวมเป็น 11 ท่าน จาก 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระ ส าหรบักรรมการทีไ่ม่สามารถมาร่วมประชุมไดเ้นื่องจากเป็นตวัแทนจากผูถ้อื
หุน้ในต่างประเทศ ท าใหไ้ม่สะดวกในการเดนิทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรกต็าม แมจ้ะไม่ไดม้าร่วมประชุม ท่านเหล่านัน้ก็
ไดพ้จิารณาขอ้มลูต่างๆ พรอ้มทัง้ไดแ้สดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากวาระการประชุมทีไ่ดส้ง่ใหไ้ปก่อนแลว้ นอกจากนี ้
ยงัมผีูบ้รหิาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (Group CFO) ผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงนิองคก์ร ผูอ้ านวยการฝ่าย
บญัชแีละควบคุมผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิทั ผู้จดัการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เขา้ร่วมในการประชุม เพื่อสามารถตอบขอ้ซกัถามตามวาระต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 
รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม เพยีงพอ และส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุน้มโีอกาสแสดงความเหน็และ
ซกัถามในทีป่ระชุมอย่างเท่าเทยีมกนั 

- ประธานในทีป่ระชมุไดม้อบหมายใหพ้ธิกีรในทีป่ระชุมแจง้จ านวนและสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ ตลอดจนชีแ้จงถงึหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมทัง้หมด ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 35. ในการ
ออกเสยีงลงคะแนน ใหน้บัผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง รวมถงึ วธิลีงคะแนนในบตัรลงคะแนน และ
การนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแต่ละวาระอย่างชดัเจน โดยขอใหผู้ส้อบบญัชจีาก บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และอาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้จ านวน 2 รายมาเป็นพยานและผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง และใน
ระหว่างการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธถิามค าถาม แสดงความคดิเหน็ ใหค้ าแนะน า และซกัถามอย่างเตม็ที่
ตลอดเวลาด าเนินการประชุม โดยมคีณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ดว้ยทุกครัง้ ส าหรบัการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 มผีูถ้อืหุน้ซกัถามและเสนอความเหน็รวม 7 ราย  

- บรษิทัไดจ้ดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงซึง่มีแถบบารโ์คด้ ส าหรบัผูถ้อืหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสยีงในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง โดยจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็น
คะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้  ทัง้นี้กเ็พื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม ตลอดจนแยกการ
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินแต่ละท่านไดอ้ย่างเป็นอสิระ และมกีารประกาศผลของคะแนนเสยีงเมื่อ
จบแต่ละวาระการประชุมอย่างชดัเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจดัให้มกีาร
บนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสือ่วดีทีศัน์ เพื่อเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั และใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจขอรบัจากบรษิทัได้
ทีส่ านกัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

หลงัการประชมุและรายงานการประชุม 

บรษิทัน าสง่มตขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ทุกวาระยกเวน้ในสว่นของค าถามจากผูถ้อืหุน้และค าตอบไป
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ www.thaiunion.com ในวนัเดยีวกนัโดยทนัท ีจากนัน้จงึค่อยน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือ
หุน้ฉบบัเตม็ใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิัทหลงัการประชุมเมื่อวนัที ่19 เมษายน 
2562 หรอื 14 วนัหลงัจากวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นหรอืนักลงทุนทัว่ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล 
เสนอความคิดเห็นหรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายงับริษัทได้ที่ เลขานุการบริษัท ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392 และจากการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีส่่งเสรมิการใหส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีม
กนั เป็นผลใหไ้ดร้บัการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 
ในระดบัดเียีย่ม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัตระหนกัถงึความส าคญัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และทราบถงึหน้าทีใ่นการดแูลใหม้กีาร
ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยด าเนินการดงันี้ 
- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั จดัท าขอ้มลูเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเกีย่วกบัการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี 2562 รวมถึงส่งค าถามล่วงหน้า โดยช่องทางระบบอเิลค็โทรนิกสผ์่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
เผยแพร่บนเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั เป็นเวลา 137 วนัก่อนวนัสง่หนงัสอืเชญิประชุม เพื่อใหเ้วลาแก่ผูถ้อืหุน้เสนอ
เรื่องดงักล่าวไดก้่อนการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ส าหรบัการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้
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เป็นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้านัน้ บรษิทัปฏบิตัมิาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2550 โดยในปีทีผ่่านมา ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และรวมถงึ
ไม่มกีารเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด นอกจากนี้ บรษิทัไม่มกีารเพิ่มวาระการประชุม
ทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า 

- การอ านวยความสะดวก ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคน
หนึ่งเขา้ประชุมและลงคะแนนเสยีงแทน โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอสิระอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลอืกในการ
รบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2562 มผีูถ้อืหุน้ 1,145 รายมอบฉนัทะให ้ดร.ธรรมนูญ อานนัโทไทย กรรมการตรวจสอบ มผีูถ้อืหุน้ 36 รายมอบฉนัทะให ้นาย
นาถ ลิว่เจรญิ กรรมการตรวจสอบ มผีูถ้อืหุน้ 17 รายมอบฉนัทะให ้นายกรีต ิอสัสกุล ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ซึง่ทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสยีงแทน    

- การจดัใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระการประชุม โดยใชร้ะบบ AGM Voting จดัท าบตัรลงคะแนนแยกตาม
วาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง และน าคะแนนเสยีง
ดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ 
จากนัน้น าผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสยีงทีไ่ดล้งไวล่้วงหน้าในหนังสอืมอบฉนัทะ และเกบ็บตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน
ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบรษิัทบนัทกึและจดัท ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เผยแพร่มติของที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของค าถามจากผู้ถือหุ้นและค าตอบ ไว้บน
เวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัที ่www.thaiunion.com ในวนัเดยีวกนัโดยทนัท ีจากนัน้จงึค่อยน าสง่รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นฉบบัเตม็ใหก้บัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน 14 วนัหลงัจากวนั
ประชุม เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบและอา้งองิได้ 

- บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิารโดยการแจง้ใหทุ้กท่าน
รบัทราบหน้าทีใ่นการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านกังาน
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ .ศ. 2535 โดย
ทนัทไีม่เกนิ 3 วนัท าการหลงัจากวนัที ่ซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารหรอื
หน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง และการไม่ซือ้
ขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมกีาร
เปลี่ยนแปลงติดต่อกนัเป็นเวลานาน อนัเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม  ซึ่งท าให้รายการซื้อขายดงักล่าวของ
ผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านัน้ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึงบทก าหนดโทษตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึกฎเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิัทดูแลและติดตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยจดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั หากมวีาระใดทีก่รรมการ
และผูบ้รหิารมสี่วนไดเ้สยี จะต้องปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการโดยการงดออกเสยีงหรอืแสดงความเหน็ใดๆ ใน
วาระนัน้ๆ  

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมสี่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการและ
ผูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยทีม่าตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิาร
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ต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบริหารจดัการกจิการของบรษิัทและบรษิัทย่อย ทัง้นี้ เพื่อให้บรษิัทมขีอ้มูลประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยได ้ 

            
 


