รายงานการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตระหนักถึง ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
บริษั ท ควรจัด ให้มีข้ึน เพื่อ ช่ ว ยส่ ง เสริม การด าเนิ น งานของบริษัท ให้มีก ารเติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน และเป็ น ที่ย อมรับ จากทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการจึงมีความมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อัน
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์และความรับผิดชอบ มีโครงสร้างการบริหารงานทีม่ กี ารควบคุมและ
ติดตาม ตลอดจนการถ่วงดุลอานาจ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มคี วามเป็ นธรรม มีจริยธรรมและความโปร่งใส คานึงถึงสิทธิ
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้ นี้ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึง่ จะส่งผลต่อความ
เชื่อมันของผู
่
้ถอื หุน้ ผู้ลงทุนและผู้ มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
มันคงและเจริ
่
ญเติบโตอย่างยังยื
่ น ตลอดจนเพิม่ มูลค่าการลงทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ในระยะยาว
บริษัทได้รบั ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 4 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และได้รบั คะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทย
การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน โดยยึดถือตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และนามาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มคี วามเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่าง
สม่าเสมอ โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายตามโอกาส เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมาย สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลีย่ นไป และกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ
คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ Corporate
Governance Code (CG Code) ซึง่ พบว่าได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีก่ าหนดไว้อย่างครบถ้วน เว้นแต่ใน
บางเรื่องทีย่ งั ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ดังนี้
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หลักการ/แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คาชี้แจงของบริษทั

หมวดการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน สืบ เนื่ อ งจากการจัด ท ารายงานประจ าปี จ าเป็ น ต้อ งรอข้อ มูลผลการ
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดาเนินงานประจาปี 2561 ทีจ่ ะถูกจัดทาและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุ ญาตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันสิน้ งวดบัญชีวนั ที่ 31
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
ธัน วาคม 2561 ซึ่ง บริษั ท มีก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการเพื่อ
พิจ ารณาและอนุ ม ัติผ ลการดาเนิ น งานในวัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562
จากนัน้ ต้องใช้เวลาปิ ดสมุดทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทกาหนดไว้ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 หลังจาก
นัน้ จะสามารถส่งออกหนังสือเชิญประชุมได้หลังจากปิ ดสมุดทะเบียน
ประมาณ 8 วันทาการ เนื่องจากต้องรอรายชื่อผูถ้ อื หุน้ จากการปิ ดสมุด
ทะเบียนและการบรรจุซองไปรษณีย์ ซึ่งก็คือวันที่ 21 มีนาคม 2562
ในขณะที่บริษัท ได้กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในวันที่ 5
เมษายน 2562 ทาให้ไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
อย่ า งไรก็ต ามบริษัท ได้เ ผยแพร่ ห นั ง สือ เชิญ ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบไว้อย่างครบถ้วน ผ่านทางเว็บ
ไซด์ ข องบริษัท ที่ www.thaiunion.com ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 4 มีน าคม 2562
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 32 วัน นอกจากนี้ บริษัทเข้าใจดีว่า
บริษัทอาจเลื่อนเวลาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มี
เวลาที่มากขึน้ ในการอ่านและศึกษาข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุม แต่
เพราะบริษัท เห็น ว่ า ในเดือ นเมษายนเป็ น เดือ นที่มีว ัน หยุ ด ราชการ
ค่อนข้างมาก ทาให้จานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีม่ ี
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ หลังช่วงวันสงกรานต์มจี านวนค่อนข้างมาก จึง
เห็นว่าการจัดประชุมที่เร็วขึน้ จะทาให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเข้าร่วม
ประชุมมากขึน้
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษทั คือ นายไกรสร จันศิริ ซึง่ เป็ นผูก้ ่อตัง้ ธุรกิจ
ประธานกรรมการของบริษทั ควรเป็ นกรรมการ ของบริษทั รวมถึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ จึงเป็ นผลทาให้ขาดคุณสมบัตขิ อง
การเป็ นกรรมการอิสระ แต่เมื่อคณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจ ารณา
อิสระ
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านสมควรเป็ นประธาน
กรรมการของบริษัท ต่ อ ไป เนื่ อ งจากท่ า นเป็ น ผู้มีป ระสบการณ์ อ ัน
ยาวนาน และมีวสิ ยั ทัศน์ท่กี ว้างไกล สามารถควบคุมดูแลให้มนใจว่
ั่ า
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์ก รที่มี
จริยธรรมและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี อีกทัง้ ท่านสามารถควบคุมการ
ประชุมตลอดจนให้ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ทัง้ นี้ สามารถ
พิสูจ น์ ไ ด้จ ากผลงานของบริษัท ที่ผ่ า นมาเกือ บ 30 ปี จากบริษัท จด
ทะเบียนที่มมี ูลค่าตลาด 2 หมื่นล้านบาท กลายเป็ น เจ็ดหมื่นล้านบาท
ทาให้บริษทั มีความมันคงและเจริ
่
ญเติบโตมาจนถึงปั จจุบนั นี้
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กรรมการอิสระไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั เกิน 9 ปี

กรรมการของบริษทั แต่ละคนควรเข้าร่วม
ประชุมอย่างสม่าเสมอ (มากกว่าร้อยละ 75 จาก
การประชุมทัง้ หมด)

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระทีเ่ ป็ น
ผูห้ ญิงอย่างน้อย 1 คน

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ CG
Committee
บริษทั ควรจัดให้มโี ครงการให้สทิ ธิแก่ผบู้ ริหาร
ในการซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั โดยมีระยะเวลา
ในการใช้สทิ ธิมากกว่า 3 ปี กาหนดราคาใช้สทิ ธิ
ทีส่ งู กว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาทีม่ กี ารจัดสรร
สิทธิรวมถึงไม่มกี ารกระจุกตัวเกิน 5%

คาชี้แจงของบริษทั
แม้ว่านายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระของบริษทั มานานถึง
19 ปี แต่ ด้ ว ยความตั ง้ ใจและทุ่ ม เทให้ ก ั บ การท างานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ดูได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีผ่ ่านมา
นัน้ ทาให้คณะกรรมการมีความเชื่อมันว่
่ าจะไม่ก่อให้เกิดความไม่อสิ ระ
อย่ า งแน่ น อน ประกอบกับ กรรมการอิส ระอีก 3 ท่ า นก็ไ ม่ ไ ด้ด ารง
ต าแหน่ ง กับ บริษั ท นานมากนั ก จึง ท าให้ เ กิด การถ่ ว งดุ ล ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ด้วยเหตุทค่ี ณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ าจากพันธมิตร
ทางธุรกิจ ยาวนานกว่า 25 ปี คือ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ได้แก่ นายคิโยทากะ คิคูชิ มีถนิ่ พานักในประเทศญีป่ ่ นุ ทาให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ตามทีก่ าหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั
ได้จดั ส่งข้อมูลวาระการประชุมและเอกสารสนับสนุ น ให้กบั กรรมการทุก
ท่าน และเปิ ดโอกาสให้กรรมการสอบถามและให้ความเห็นโดยตรงกับ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (Group CFO) ของบริษทั ก่อนวัน
ประชุม
บริษัทมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทัง้
ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพศ แต่เพราะในปั จจุบนั
บริษัท มีจานวนกรรมการเพีย งพอและเหมาะสม อย่ า งไรก็ตาม หาก
บริษทั มีโอกาสในการสรรหากรรมการเพิม่ บริษทั ก็พร้อมและยินดีทจ่ี ะมี
กรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงอยู่ในคณะกรรมการอย่างแน่นอน
บริษทั อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

บริษทั อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียนของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นหลักปฏิบตั ิให้คณะกรรมการบริษทั นาไปปรับใช้ในการกากับดูแลให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ ใี น
ระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผูถ้ อื หุน้ และผูค้ นรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น ตรงตามความมุ่งหวัง
ของทัง้ ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม รายงานการกากับดูแลกิจกา รนี้ ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิแก่
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าสูงสุดขององค์กรถือปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมรวม 8 ข้อ คือ
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หลักปฏิบตั ที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้กจิ การ
อย่างยังยื
่ น
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 6 ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
โดยมีรายละเอียดของแต่ละหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้
กิ จการอย่างยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั มีอานาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานของบริษทั และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
คณะกรรมการมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาทีท่ ากับบริษทั หรือถือหุน้ เพิม่ ขึน้
ลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้อานาจการตัดสินใจและดูแลการดาเนินงานของบริษัทดังกล่าว
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึง่ คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนดาเนินการ
1) เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2) การเปลีย่ นแปลงราคามูลค่าหุน้ หรือเพิม่ / ลดทุนจดทะเบียน
3) เพิม่ จานวนกรรมการบริษทั
4) การทารายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียหรืออยู่ในข่ายทีก่ ฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ระบุให้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และการกากับดูแลให้การบริหาร
จัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู้ ือหุน้ ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบจึงเป็ นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักรวมถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
โดยคานึงถึงสภาวะการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษทั โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ทาให้ทราบถึงตาแหน่ งของการแข่งขัน
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ประเด็นทางด้าน
กฎหมาย และการแข่งขันในตลาด เพื่อกาหนดและทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายนอก ซึ่งมีทงั ้ โอกาสและ
อุปสรรคต่อองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มกี ารนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร ทัง้ นี้เพื่อนาองค์กร
ไปสูเ่ ป้ าหมายการเติบโตอย่างยังยื
่ น
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การวิเ คราะห์ค วามเปลี่ย นแปลงของปั จ จัย ต่ า งๆ เหล่ า นี้ อาจมีผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิจ และผู้มีส่ ว นได้ เ สีย ดัง นั น้
คณะกรรมการจึงได้ส่ง เสริมให้มีการปลูกฝั งค่ านิยมขององค์กรที่คานึงถึงการกากับ ดูแ ลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบตั ิอ ย่ า ง
สม่าเสมอ โดยการร่วมมือกันของพนักงานทุกคนในองค์กรในการช่วยกันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเป็ นองค์กรอย่างยังยื
่ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณขององค์กร โดยมอบหมายและ
ติดตามให้ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเอง โดยมีการแบ่งบทบาทที่ชดั เจน
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ทัง้ นี้
คณะกรรมการได้กาหนดบทบาทของฝ่ ายจัดการ และควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรม
เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ น
ได้เสียของบริษทั โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั อย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทห่ี ลากหลาย
ในสาขาต่างๆ ของธุรกิจ ได้แก่ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
ซึ่ง กรรมการส่ ว นใหญ่ ผ่ า นการอบรมหลัก สูต รกรรมการจากสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการทัง้ หมดจานวน 5 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทมีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
สาคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดซึง่ มีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และนาเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั หิ รือรับทราบเพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรมต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุ นให้กรรมการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่ างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิบตั ิหน้ าที่ ทุกท่านสามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้อย่างต่ อเนื่อง เพื่อช่วยให้
กรรมการปฏิบตั ิหน้าที่กากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับในปี 2562 กรรมการอิสระ คือ นายศักดิ ์
เกี่ยวการค้า ได้เข้าอบรมการบริหารความเสีย่ งขององค์กร การบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และผลการปฏิบตั งิ าน-สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สาหรับกรรมการของบริษทั ทีม่ ถี นิ่ พานักในประเทศไทยได้ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้
หลักสูตรเพื่อพัฒนากรรมการ

1*

Director Certification Program (DCP)

3*

4*

10/2544

Director Accreditation Program (DAP)
The Role of Chairman Program (RCP)

2*

86/2553

5*

6*

7*

8*

10/2545

13/2554
2/2549
1/2557

70/2549

27/2546

84/2553

48/2548

15/2550

4/2544

The Role of Compensation Committee
(RCC)

120/2558

14/2549

9/2552

5/2550

Audit Committee Program (ACP)

10/2548

Understanding the Fundamental of
Financial Statement (UFS)
How to Develop a Risk Management
Plan (HRP)
Handling Conflict of Interest (HCI)

7/2550

TLCA Executive Development Program

9*

2/2555
4/2551
2/2552

Advance Audit Committee Program (
AACP)
National Director Conference (NDC)

1/2552
20/2558

2560

2559
2560

Audit Committee Forum (ACF)

2559

A discussion on Corporation’s
preparedness for the cybersecurity
threats in the digital transformation Era
The Audit Committee’s Role in
Compliance and Ethical Culture
Oversight
Updated COSO Enterprise Risk
Management: Integrating with Strategy
and Performance

2559

Dealing with Cyber Risk in the
Boardroom
หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการจัดทางบ
กระแสเงินสด กระทรวงพาณิชย์
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง: สถาบันวิทยาการ 12/2554
ตลาดทุน
หลักสูตรวิทยาการจัดการสาหรับนักบริหาร
ระดับสูง(วบส.รุ่น 1)

2561

2559

2560
2561
2562

2559
25/2560
2561
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* รายชื่อกรรมการบริษทั ซึง่ เข้ารับการอบรมตามตารางข้างต้น
1. นายไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. นายชวน ตัง้ จันสิริ
กรรมการบริหาร
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กรรมการบริหาร
5. นายชาน ชู ชง
กรรมการบริหาร
6. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า
กรรมการอิสระ
7. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ
8. นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ
9. นายนาถ ลิว่ เจริญ
กรรมการอิสระ
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญกับบุคลากรทีจ่ ะเข้ามาดารงตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูงซึง่ เป็ นตาแหน่ งบริหารที่
สาคัญ เช่น ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) รวมถึงตาแหน่ งอื่นๆ เทียบเท่ากรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั และบริษทั ย่ อย โดย
พิจารณาจากความรูค้ วามสามารถประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายของบริษทั ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึง
ต้องกากับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าวเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ณ 31 ธันวาคม บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินและด้านบัญชี ตามคานิยามของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน จานวน 10 คน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
3. นายชาน ชู ชง
4. นายยอร์ก ไอร์เล
5. ดร. ดาเรีย่ น เมย์ แมคเบน
6. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
7. นายลีโอนาร์ดชั คูลเลนซ์
8. นายซันจีฟ แพนท์
9. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ ฟี่
10. นางสาวอรุณรัตน์ สุรตั นจินดาภรณ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
Group Director, Human Resources
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงินกลุ่มบริษทั
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยังยื
่ น
ผูอ้ านวยการกลุ่มนวัตกรรม
กรรมการผูจ้ ดั การ Marine Ingredients
กรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มพัฒนาตลาดเกิดใหม่
ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัวไป
่ ฝ่ ายบัญชีและควบคุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตาแหน่ งผูน้ าองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) และประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
ธุ ร กิจ อาหารแช่แข็งและธุร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมถึง ตาแหน่ ง ผู้บ ริห ารสูงสุด ของบริษัทในแต่ ละภู มิภาคที่เ ป็ น ส่ว นสาคัญต่ อ
ความสาเร็จขององค์กร ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประสานงานกับคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้
โดยเฉพาะ เพื่อทาหน้าทีพ่ จิ ารณากาหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตาแหน่ง ทัง้ นี้เพื่อรักษาความเชื่อมันให้
่ กบั ผูม้ สี ว่ นได้
เสียทุกส่วน
บริษทั มีนโยบายการทบทวนตาแหน่ งงานทีม่ คี วามสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร (Critical Position) และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการและเป้ าหมายขององค์กร โดยใช้กระบวนการพิจารณาตาแหน่ งงานอย่างเป็ นระบบใน
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ทุกๆ ปี เพื่อใช้ในการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ งทัง้ ในระยะยาวและในกรณีฉุกเฉิน และยังมีแผนพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมให้กบั ผูส้ บื ทอดตาแหน่งเป็ นรายบุคคล โดยวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาทัง้ ด้าน ความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ
ที่จะทาให้ผู้สบื ทอดตาแหน่ งมีความพร้อมเข้ารับตาแหน่ งในทันทีเมื่อบริษัทต้อ งการ แผนการพัฒนาดังกล่าวจะได้รบั การ
ทบทวนทุกปี โดยหัวหน้างานโดยตรงของผูส้ บื ทอดตาแหน่ งและคณะกรรมการทีบ่ ริษทั ได้คดั เลือกมาทาหน้าทีใ่ นแต่ละระดับ
ของตาแหน่งงานนัน้
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นซึง่ จะสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้อม ตามเป้ าหมายการพัฒนาความยังยื
่ นขององค์การสหประชาชาติ ดังนัน้ ในการเป็ นผูน้ าด้านอาหารทะเลทีไ่ ด้รบั การ
ไว้วางใจมากทีส่ ดุ ในโลก การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นถือเป็ นหัวใจสาคัญในการดาเนินธุรกิจ และยังป็ นมาตรฐานทีส่ ามารถวัดได้สาหรับ
ใช้เป็ นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญ สาหรับเป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นผูน้ าในการสร้างความยังยื
่ นของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลไทย บริษทั มีกลยุทธ์อนั ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลักดังนี้
1. แรงงานปลอดภัยและแรงงานทีถ่ ูกกฏหมาย – การจ้างงานทีป่ ลอดภัยถูกกฏหมายและมีเสรีภาพในการเลือกงานทัง้ ใน
สถานประกอบการของบริษทั และในห่วงโซ่อุปทานซึง่ มีความสาคัญอย่างยิง่
2. การจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ – การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ เป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ใน
การปรับปรุงแนวทางเพื่อความโปร่งใสและแนวทางการดาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทัง้ หมด
3. การดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ – วิธกี ารดาเนินงานของบริษทั ต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และ
แสดงถึงหน้าทีใ่ นการดูแลและปฏิบตั ติ ่อแรงงานของบริษทั
4. ผูค้ นและชุมชน – บริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของผูท้ อ่ี าศัยและทางานในภูมภิ าคทีบ่ ริษทั
มีการดาเนินธุรกิจอยู่
5.1 การสร้างนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกส่วน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรม เนื่องจากบริษทั มีพนั ธกิจในการเป็ นผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ดังนัน้ นวัตกรรมคือกลยุทธ์หลักของไทยยูเนี่ยนทีช่ ่วยสร้างความเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยังยื
่ น และมีบทบาทสาคัญในการกาหนดอนาคตการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยการจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรม หรือ
Global Innovation Center (GIC) เป็ น ศู น ย์ก ลางการวิจ ัย และพัฒ นาระดับ โลกในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ บรรจุ ภัณ ฑ์ และ
กระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั ธุรกิจอาหารทะเลของบริษัท ทาหน้ าที่ด้านงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเชิงพืน้ ฐานในวัตถุดบิ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการแปรรูปและการต่อยอดวัตถุดบิ ทีเ่ หลือให้เป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ี
มูลค่าเพิม่ โดยเน้นความสาคัญไปที่ 1) การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการ และความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภค การเร่งสร้างความยังยื
่ นของทรัพยากรโดยคิดค้นวิธกี ารใช้วตั ถุดบิ จากการประมงอย่างคุม้ ค่า 2) ปรับปรุงกระบวนการ
และเทคโนโลยีให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และการสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ และ 3) การก่อให้เกิดรายได้ให้กบั องค์กร
จากผลงานวิจยั และการพัฒนา
ศู น ย์ น วัต กรรมด าเนิ น งานอยู่ บ นฐานความร่ ว มมือ ระหว่ า งภาครัฐ และภาคเอกชน ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและนักวิชาการ โดยร่วมกันสร้างสรรและประสานองค์ความรูร้ ะหว่างนักวิชาการและผูป้ ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งให้เกิดนวัตกรรมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์แก่สว่ นรวม
ในฐานะที่เ ป็ น หนึ่ งในผู้น าด้า นอาหารทะเลระดับโลก บริษัท มีค วามรับผิด ชอบในการสร้างมาตรฐานให้ก ับการ
ดาเนินงานด้านสังคม สิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจในทุกการดาเนินงานทัง้ หมดและในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยตระหนักดีว่าความ
รับผิดชอบนี้แสดงออกถึงความเป็ นผูน้ า และตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียด้วย SeaChange ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ความ
ยังยื
่ นของไทยยูเนี่ยน โดยมีพนั ธกิจทีว่ ดั ผลได้ในการผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริง และเป็ นการเปลีย่ นแปลงที่
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ยังยื
่ นในแนวทางการดาเนินงาน โดย SeaChange มีเป้ าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึน้ กับทัง้
อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก
5.2 การประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รบั การปฏิบตั ทิ ด่ี อี ย่างเท่าเทียม
กัน เนื่องจากเห็นความสาคัญของการสนับสนุ นจากผู้มสี ่วนได้เสียตลอดจนการได้รบั ความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อ
บริษัทให้สามารถสร้างความมังคั
่ ง่ สร้างงาน และสร้างกิจการให้มฐี านะการเงินที่มนคงในระยะยาวได้
ั่
ตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักของบริษัทที่เป็ นไปด้วยความยังยื
่ น ดังนัน้ คณะกรรมการจึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมี
จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงยึดถือแนวทางในการปฏิบตั ิให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่ าย
ตลอดจนกาหนดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม โดยจัดทานโยบายเป็ นแนวทางได้ดงั นี้
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินทีม่ คี วามเชื่อถือ
ได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู้ถือหุ้น ด้วยการดาเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผล
ประกอบการทีด่ อี ย่างสม่าเสมอและยังยื
่ น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิใจและเป็
นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และ
์
รายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างเต็มความสามารถ ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก พร้อมทัง้ คานึงถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อตอบแทนความเชื่อมันที
่ ผ่ ู้ถอื หุน้ มีให้กบั
บริษทั ตลอดจนสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้เป็ นทีพ่ อใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้
ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง
บริษัท ปฏิบ ัติต่ อ พนัก งานอย่ า งเท่ าเทีย มและเป็ น ธรรม ไม่ มีข้อ ยกเว้น ในเรื่อ งถิ่น ก าเนิ ด เชื้อ ชาติ ศาสนา เพศ
สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตาแหน่ ง ไม่มกี ารใช้หรือสนับสนุ นการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุ ษย์ และไม่สนับสนุ นแนว
ทางการทุจริตและคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบ
บริษทั มีนโยบายในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้สามารถรักษาพนักงานทีม่ คี ุณภาพ ดึงดูดคน
เก่งจากภายนอก และมุ่งเน้นการตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน โดยคานึงถึง ความเป็ นธรรมภายในองค์กร ความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจน ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและค่านิยมขององค์ก ร การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้อ งกับ การจ่ายค่ าตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจาก ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละบุคคล
ประกอบกับการพิจารณาด้านความเท่าเทียมภายในบริษทั ฯ ซึง่ ประเมินจาก ขอบเขตความรับ ผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน
ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทางานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้บริษัท ได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินรางวัลตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผลการดาเนินการของบริษทั เพื่อผลักดันวัฒนธรรมการตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน
ค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง
บริษทั ได้จดั ให้มสี วัสดิการต่างๆ ซึง่ มากกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การจัดการดูแล
ตรวจสุขภาพประจาปี แผนการประกันสุขภาพ การประกันชีวติ การประกันอุบตั ิเหตุ การจัดสถานที่ออกกาลังกาย การจัด
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทางาน และทีส่ าคัญบริษทั ได้จดั สรรผลประโยชน์ระยะยาวที่
ช่วยการยังชีพของพนักงานและครอบครัวหลังการเกษียณจากหน้าทีก่ ารงานแล้ว ในรูปแบบของเงินบาเหน็จเกษียณอายุ ซึง่
บริษทั จะกันเงินสารองไว้ทุกๆ ปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั สามารถจ่ายเงินทดแทนให้กบั พนักงานตามสิทธิทพ่ี งึ มีได้ในอนาคต และ
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เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้พนักงานได้มกี ารเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านบริษัทจึงร่วมมือกับหน่ วยงานชัน้ นาต่างๆ เพื่อจัด
กิจกรรม“เกษียณสุข”ให้พนักงานก่อนทีจ่ ะเกษียณอายุ ดังนี้
1. ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครจัดการอบรมหลักสูตรอาชีพหลากหลายหลักสูตรตามความถนัดและความ
สนใจของพนักงาน เช่น หลักสูตรการทาอาหารไทย หลักสูตรการทาขนมและหลักสูตรการประดิษฐ์งานฝีมอื
2. ร่วมมือกับมูลนิธเิ กษตรกรรมยังยื
่ น ในการอบรมเรื่องการปลูกผักปลอดสารเคมี และการปลูกผักในพืน้ ทีเ่ มือง
3. ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลวิชยั เวช เพื่อจัดหลักสูตรการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
อีกทัง้ ได้จดั ช่วงเวลาสุดพิเศษทีใ่ ห้พนักงานเกษียณอายุได้พบกับผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อกล่าวขอบคุณ และมอบของที่
ระลึกในความมุ่งมันและทุ
่
่มเททางานกับบริษทั มาเป็ นเวลานาน
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน แบ่งเป็ น ดังนี้
1. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทในระยะสัน้ ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตรา
เงินเดือนปี ละ 1 ครัง้ โบนัสประจาปี กองทุนสารองเลีย้ งชีพทีม่ ใี ห้กบั พนักงานในทุกระดับ โดยบริษทั สมทบตัง้ แต่รอ้ ยละ 2.5 ถึง
ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ขึน้ อยู่กบั อายุงานของพนักงาน ทัง้ นี้ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับ
พนักงานเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 50.29 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทในระยะยาว ได้แก่ เงินเกษียณอายุงาน จ่ายให้ตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื สวัสดิการพนักงาน ซึง่ บริษทั ได้ตงั ้ สารองเงินเกษียณสาหรับปี 2562 เท่ากับ 110.31 ล้านบาท และ
ในปี 2562 บริษทั ได้จ่ายเงินเกษียณสาหรับพนักงานเป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 37.68 ล้านบาท
การพัฒนาบุคลากร
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั คือ พนักงานทุกคน คือคนเก่ง มีคุณค่าต่อองค์กร และมีศกั ยภาพทีแ่ ตกต่าง
กันไป ทุกคนสร้างคุณค่าให้กบั องค์กรในผลการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน แต่มคี วามหมาย เรามีความเชื่อว่าบุคคลากรทุกคนมี
ความสามารถหรือมีขอ้ เด่นของตัวเอง ซึ่งทางบริษัทจะทาให้พนักงานทุกๆ คนรู้และช่วยให้พวกเขาสามารถนาข้อเด่นของ
ตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กบั องค์กรและตัวเองได้มากที่สุด ดังนัน้ ทุกคนจะได้รบั โอกาสในการพัฒนาตนเองและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพทีส่ อดคล้องกับความต้องการในแต่ละคนทีแ่ ตกต่างกันไป
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ระดับเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักของบริษัทและเป็ นพันธสัญญาของคณะผู้บริหา ร
ระดับสูง เรามุ่งเน้นการนาเสนอวิธกี ารฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทีก่ ารปรับเปลีย่ นทัศ นคติและ
วิธกี ารปฏิบตั งิ านเพื่อให้ไปสู่องค์กรทีม่ มี าตรฐานระดับสากล โดยผสมผสานทัง้ การอบรมในห้องเรียน (Classroom training)
การสอนงานและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Coaching and giving feedback) และการประยุกต์ใช้ในงานจริง (On-the-job training:
OJT) โดยการอบรมและพัฒนาประกอบไปด้วยรูปแบบต่างๆ ดังนี้
• การดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่น และเป็ น
รากฐานสูค่ วามสาเร็จในระยะยาว
• การฝึ กอบรมด้านวิชาชีพ ค่านิยมองค์กร การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่าง และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
ทัง้ ในและนอกองค์กรเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรทีจ่ าเป็ น เพื่อนาไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
• ระบบพีเ่ ลีย
้ ง การสอนงาน และการให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า
• โครงการเรียนรูง้ านข้ามสายงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ การแบ่งปั น และความร่วมมือ
• การมอบหมายงานทีท
่ า้ ทาย ด้วยทรัพยากรสาหรับการเรียนรูแ้ ละการสอนงานเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
• การสับเปลีย
่ นหมุนเวียนสายงาน เพื่อส่งเสริมเพิม่ พูนทักษะและกระตุน้ แรงบันดาลใจ สร้างเครือข่าย รวมทัง้ วิสยั ทัศน์
ในระยะยาวซึง่ เกิดจากการมองภาพทีก่ ว้างขึน้
• การได้รบ
ั มอบหมายงานด้านต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทัง้ เพิม่
ความก้าวหน้าให้กบั พนักงานทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
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กระบวนการติดตามการพัฒนาบุคลากรเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถทัว่
โลกและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้
สาหรับรายละเอียดของการฝึกอบรมพนักงานและผูบ้ ริหารสาหรับปี 2562 ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับ ความเป็ นผูน้ า
มาตรฐานอุตสาหกรรม ทักษะความเป็ นมืออาชีพ และการฝึกอบรมในงาน มีจานวนดังนี้
จานวนชัวโมงรวมการฝึ
่
กอบรม 133,804 ชัวโมง
่
จานวนชัวโมงเฉลี
่
ย่ ต่อพนักงานรายบุคคล 12 ชัวโมง
่
บริษทั ได้ให้ความสาคัญกับการสือ่ สารข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับบริษทั รวมถึงผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและทัวถึ
่ ง
โดยการจัดประชุมผูบ้ ริหารพบพนักงานทุก 6 เดือน เพื่อรับฟั งแนวทางการดาเนินการ เป้ าหมายประจาปี ตลอดจนผลงานที่
เกิดขึน้ เพื่อให้การทางานเป็ นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกัน รวมถึงเป็ นการให้ขวัญและกาลังใจในการปฎิบ ตั งิ านใน
สถานการณ์ต่างๆ
•

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
-

-

-

บริษทั ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบดังนี้
ผลิตสินค้าอาหารทีม่ คี ุณภาพ มีความปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability)
ภายใต้กระบวนการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ใหม่ๆ เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
กาหนดราคาสินค้าและบริการทีเ่ หมาะสมตามระดับรายละเอียด และคุณภาพสินค้าและบริการ ทีล่ กู ค้าต้องการ
ดาเนินการโดยให้มตี น้ ทุนทีเ่ หมาะสมเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการทีไ่ ด้มาตรฐานของบริษทั
ตามทีล่ กู ค้าได้กาหนดไว้
ส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าหรือสูงกว่า และตรงตามกาหนดระยะเวลาส่ง
มอบตามทีไ่ ด้ตกลงกับลูกค้า
ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อม มีอธั ยาศัยไมตรีทด่ี งี าม ตามเหตุและผล ซื่อสัตย์สจุ ริต เอาใจใส่ลกู ค้าทุกคน
ด้วยความเป็ นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวเข้ามาตัดสิน
ปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อป้ องกันและร่วมหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ
จัดทาข้อมูลเกีย่ วกับคาแนะนาเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทงั ้ คุณสมบัตแิ ละรายละเอียดของสินค้าและบริการ ตลอดจน
วิธกี ารใช้ วิธกี ารเก็บรักษา ให้กบั ลูกค้า รวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ
และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลกู ค้า เพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่กล่าวเกินความเป็ นจริง อันเป็ น
เหตุให้ลกู ค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็ นการรักษา
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าแบบยังยื
่ น
ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า ไม่นาความลับของลูกค้าไปเปิ ดเผยหรือใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
จัดให้มชี ่องทาง กระบวนการ และบุคลากร สาหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการร้องเรียนเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดย
ดาเนินการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตกับลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อคูค่ า้
บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ได้
แสดงความคิดเห็นและยินดีรบั ฟั งข้อเสนอแนะต่างๆ ในการทางานร่วมกัน ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้
โดยไม่นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น บริษทั มีนโยบายการคัดเลือกคู่คา้ โดยมีการพิจารณาเรื่องการใช้แรงงานทีถ่ ูกกฎหมายทุก
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ครัง้ รวมทัง้ มีการสื่อสารให้รบั ทราบเพื่อตระหนักถึงการใช้แรงงานที่ถูกต้อง (Labor Code of Conduct) รวมถึงนโยบาย
พิจารณาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และการอนุ รกั ษ์พลังงานในการคัดเลือ กคู่ค้า และมีการเปรียบเทียบ
ราคา หรือการประกวดราคา ซึง่ ต้องอนุมตั โิ ดยผูม้ อี านาจของบริษทั ทัง้ นี้เพื่อความโปร่งใสในงานด้านจัดซือ้
และนอกจากการประสานงานผ่านช่องทางปกติ เช่น ฝ่ ายการตลาดร่วมกับลูกค้า ฝ่ ายจัดซือ้ ร่วมกับคู่คา้ และผูจ้ ดั หา
วัตถุดบิ ฝ่ ายบุคคลร่วมกับพนักงาน ฝ่ ายประสานงานราชการและฝ่ ายธุรการร่วมกับภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น ฝ่ ายการเงิน
ร่วมกับตลาดเงินและสถาบันการเงิน ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมกับตลาดทุนและนักลงทุน ฝ่ ายสื่อสารองค์กรร่วมกับสื่อมวลชน
และสาธารณะ ฯลฯ เรายังได้รเิ ริม่ กิจกรรมใหม่ๆ ในระหว่างปี จานวนมาก อาทิเช่น การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้า
ด้วยมุมมองทางด้านความยังยื
่ น และศักยภาพในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การจับมือเป็ นพันธมิตรกับองค์กรในภาคประชา
สังคมระดับสากล เพื่อการลงทุนด้านทรัพยากรทีย่ งยื
ั ่ น ความร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาเชิงลึก ร่วมกับภาคการศึก ษาและ
ภาครัฐเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้และวิทยาการทางด้านอาหารทะเล การเข้าไปมีส่วนและร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาด้าน
ทรัพยากรและแรงงานในเวทีต่างๆ ร่วมกับลูกค้า สมาคมและองค์กรทางธุรกิจ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน
การเข้าร่วมแลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นกับองค์กรภาคเอกชน หน่ วยงานกากับตลาดเงินและ
ตลาดทุน เป็ นต้น
ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
บริษัทยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้ อย่างสุจริตและเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบัน
การเงินได้รบั ผลตอบแทนทีถ่ ูกต้องและยุตธิ รรม โดยจะหลีกเลีย่ งสถานการณ์ทจ่ี ะนาไปสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน
ไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึง่ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ แต่หากมีเหตุทจ่ี ะทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันใน
สัญญา บริษทั ก็จะแจ้งเจ้าหนี้และสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่ง
บริษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ อี ย่างยุตธิ รรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหา
ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธที ไ่ี ม่สุจริต ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งในทางมิชอบหรือกล่าวหาข้อมูลทีเ่ ป็ น
เท็จ จึงทาให้บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับคู่แข่งทางการค้า
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของ
ผูค้ นทีอ่ าศัยและทางานในทุกภูมภิ าคทีก่ ลุ่มบริษทั มีการดาเนินธุรกิจอยู่ โดยทางานร่วมกับพันธมิตรทางภาคเอกชน ภาครัฐใน
ท้องถิน่ องค์กรนานาชาติ และภาคประชาสังคม เช่น การให้ขอ้ มูลด้านโภชนาการทีด่ ตี ่อชุมชนในท้องถิน่ ให้การศึกษาแก่เด็ก
ข้ามชาติ ตลอดจนการบรรเทาทุกข์อนั เกิดจากภัยพิบตั แิ ละความอดอยากทุกๆ ปี ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในความมุ่งมันเพื
่ ่อสนับสนุน
เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในเรื่องของการขจัดความหิวโหย
กิจกรรมทีด่ าเนินการ:
- จัดตัง้ ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อลูกหลานแรงงานข้ามชาติและแรงงานท้องถิน่ ในจังหวัดสมุทรสาคร
- จัดตัง้ ศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา AEC สานสัมพันธ์สชู่ มุ ชน เพื่อพัฒนาภาษาล่ามหรือผูป้ ระสานงานด้าน
ภาษาในการสือ่ สารกับแรงงานข้ามชาติ
- โครงการประชารัฐ เพื่อพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของชุมชนท้องถิน่ การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียน
ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรขี นั ธ์ ประกอบด้วย โครงการผูน้ าเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ทีย่ งยื
ั ่ น (CONNEXT ED) มีเป้ าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม พัฒนาศักยภาพของคน และเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของนักเรียนในโรงเรียนภายใต้การกากับของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) โครงการประชารัฐรัก
สามัคคีสมุทรสาคร โดยการสนับสนุ นธุรกิจชุมชน ช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ได้ในเชิงพาณิชย์ ช่วยให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก
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สามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนท้องถิ่นได้มากขึน้ ทัง้ ในด้านเกษตรกรรม ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน
- การให้ขอ้ มูลด้านโภชนาการและการฝึกอบรมด้านโภชนาการแก่ชมุ ชนท้องถิน่
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่ อการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ดังนัน้ การดาเนินงานของบริษัทต้องมันใจได้
่
ว่าจะไม่
สร้างหรือก่อผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นความยังยื
่ น บริษทั ในฐานะทีเ่ ป็ นหนึ่งในผูน้ าด้าน
อาหารทะเลระดับโลก จึงมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กบั การดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมในทุกการดาเนินงานและ
ในห่วงโซ่อุปทานด้วย SeaChange ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ความยังยื
่ นของบริษทั ที่มเี ป้ าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิง
บวกให้เกิดขึน้ กับทัง้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก และเป็ นแนวทางการดาเนินงานทีค่ รอบคลุมทุกแง่มุ มของธุรกิจอาหารทะเล
ตัง้ แต่ วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีก ารจัดการของเสีย หัว ใจหลักของกลยุ ทธ์คือ ความยังยื
่ นคือ ความสามารถในการ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษทั ได้อย่างเต็มรูปแบบตัง้ แต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อม
บริโภค ทาให้บริษทั สามารถระบุ ตรวจสอบและปรับปรุงการดาเนินงานในเรื่องสาคัญ เช่น เรื่องแรงงาน เรื่องการจัดหาวัตถุดบิ
ด้วยความรับผิดชอบ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ:
- โครงการพัฒนาการประมงอวนล้อมปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อพัฒนาการจัดการสามสายพันธุป์ ลาทูน่าเขต
ร้อนในเชิงพาณิชย์ ตามพันธสัญญาเรื่องความยังยื
่ นด้านอาหารทะเลซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่า
โลกสากล(WWF)
- โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ฟาร์มคู่คา้ ของบริษทั เพื่อช่วยให้ค่คู า้ พัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการฟาร์มได้
ตรงตามมาตรฐานของการรับรองกระบวนการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าที่ดี (BAP) นามาซึง่ มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และการบริหารจัดการน้า
- บริษทั ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง่
และกรมประมง ให้การสนับสนุ นโครงการริเริ่มเพื่อชุมชนหลายโครงการในเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง่ พัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ นและส่งเสริมชีวติ ความเป็ นอยู่
- บริษทั เปิ ดตัวโครงการนาร่องเพื่อทดสอบรูปแบบการวัดข้อมูลการจับปลาแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบซึ่งจะใช้การเชื่อมจากแอปพลิเคชันบนมื
่
อถือและสัญญาญดาวเทียมในการแก้ปัญหาการ
ประมงทีผ่ ดิ กฏหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม นับเป็ นครัง้ แรกของอุตสาหกรรมประมงของไทยทีใ่ ช้ระบบการสื่อสาร
ดังกล่าว
- โครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์
- การใช้นวัตกรรมและแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้น้าและไฟฟ้ า
- การใช้น วัต กรรมพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ เพื่อ ลดความกัง วลในด้า นสิ่ง แวดล้อ มไม่ ว่ า จะเป็ น ขยะจากอาหาร การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และพลาสติกในท้องทะเล ด้วยโครงการประเมินวงจรชีวติ ของบรรจภัณฑ์ เพื่อทาความเข้าใจใน
การหาบรรจุภณ
ั ฑ์ทต่ี อบโจทย์มาตรฐานต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อม ตัง้ แต่การผลิต การบรรจุ การขนส่งไปยังผูบ้ ริโภค และการกาจัด
- การทาความสะอาดชายหาดและการปกป้ องสัตว์ใกล้สญ
ู พันธุ์
นอกเหนือไปจากนโยบายที่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจะต้องดาเนินกิจการให้สอดคล้องกับข้อกาหนด กฎหมาย และ
พันธะสัญญาอื่นๆ ทีก่ ลุ่มบริษทั เกีย่ วข้อง บริษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนารากฐานของการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนา
มัย และความปลอดภัย รวมถึงการอนุ รกั ษ์พลังงานไว้ในการดาเนินงานทางธุรกิจอย่างเป็ นระบบ โดยมีเป้ าหมายในปี พ.ศ.
2563 (ค.ศ. 2020) ของกลุ่มบริษทั ทีจ่ ะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ต่อตันผลิตภัณฑ์ ลดการใช้น้าลงร้อยละ
20 ต่อตันผลิตภัณฑ์ และลดขยะไปสู่การฝั งกลบร้อยละ 20 ต่อตันผลิตภัณฑ์ การให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงานจึงเป็ นสิง่ ที่
จาเป็ นอย่างยิง่ โดยสามารถสรุปแผนดาเนินการได้ดงั นี้
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1. การมีนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ มีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการมี
ส่ว นร่ ว มของพนัก งานในการป้ อ งกัน ผลกระทบเชิง ลบต่ อสิ่ง แวดล้อ ม (http://www.thaiunion.com/en/about/environmenthealth-and-safety)
2. การจัด ตัง้ ศู น ย์ค วามเป็ น เลิศ ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ซึ่ง มีอุ ป กรณ์ เ ทีย บเคีย งกับ
มาตรฐานสากลเพื่อเป็ นศูนย์รวบรวมความรูใ้ นเรื่องสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมให้กบั
พนักงาน
3. การอบรมพนักงานทัง้ ก่อนเริม่ งาน และระหว่างปฏิบตั งิ าน การฝึ กอบรมนี้จะถูกจัดขึน้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
พนักงานนัน้ ๆ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าพนักงานจะมีความรูค้ วามเข้าใจในวิธปี ้ องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ และการลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมจากงานทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยู่
4. การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า พนักงานได้รบั การอบรมตามกฎหมายหรือมี
คุณสมบัติท่กี ฎหมายกาหนด ไม่ว่าจะเป็ นด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย หรือความปลอดภัยในหน่ วยธุรกิจ การประเมิน
ศักยภาพพนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพิม่ เติมจากทีก่ ฎหมายท้องถิน่ กาหนด เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
การเพิม่ ศักยภาพของพนักงานจะเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถเทียบเคียงในระดับสากล
การเคารพสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
บริษัทไม่อนุ ญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ทผ่ี ดิ กฎหมาย โดยกาหนดระเบียบและส่งเสริมให้พนักงาน
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ ์ พ.ศ.2537 อย่างเคร่งครัด
การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษทั ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับ
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ มีรายละเอียดกาหนดไว้ดงั นี้
บริษัท จะไม่ยอมรับการคอร์ร ัปชันในทุ
่
ก รูป แบบ โดยครอบคลุมธุร กิจและรายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิ และกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านการคอร์รปั ชันซึ
่ ่งมี
รายละเอียดข้อปฎิบตั ิทเ่ี คร่งครัด เพื่อป้ องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตาม
นโยบายนี้ ทัง้ นี้ บริษทั มีการสอบทานแนวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของกฎหมาย ธุรกิจ และดารงไว้ซ่งึ การดาเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้โดยทัวกั
่ น และสือ่ สารนโยบายนี้ไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้ องกันความ
เสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน่ บริษทั จะให้ความคุม้ ครอง ต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และแนวปฏิบตั เิ พื่อต่อต้านการคอร์รปั ชันนี
่ ้
การกระทาใดๆ ของบุคลากรของบริษทั ทีเ่ ป็ นการคอร์รปั ชัน่ ให้ถอื เป็ นความผิดขัน้ ร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกีย่ วกับ
เรื่องทัวไป
่ และให้ได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษทั
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ รวจสอบและกากับ ให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นไปตาม
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีก่ ากับดูแล
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ ด้านการเงินและการดาเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล
รวมถึงกระบวนการอื่นๆในบริษทั ที่เกีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสการกระทาอันอาจนาสู่การคอร์รปั ชัน่ การให้คาแนะนาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
2) ผูบ้ ริหารมีหน้าทีน่ านโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี
่ ้ไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ สื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผมู้ สี ่วนได้เสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยกาหนดให้มรี ะบบการบริหารจัดการและมาตรการทีเ่ หมาะสมในการกากับและส่งเสริม
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การดาเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้ านคอร์รปั ชันอย่
่ างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และ
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและธุรกิจ
3) ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและป้ องกันความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชันในงานที
่
ร่ บั มอบหมาย รวมทัง้ แจ้ง
เบาะแส หากพบการกระทาอันส่อทุจริตหรือเสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน่
ข้อปฏิบตั ทิ วไป
ั่
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผอู้ ่นื อาศัยอานาจหน้าทีใ่ นตาแหน่ง
ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ดาเนินการ เพื่อการคอร์รปั ชัน่ โดยยังประโยชน์ อนั มิชอบ
ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
2) นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายแล้ว การกระทาในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง การให้หรือรับของขวัญ
หรือบริการ การให้หรือรับเงินสดหรือสิง่ ของแทนเงินสด การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอกหรือการรับ
สินบน การยักยอกทรัพย์สนิ หรือเวลางานของบริษัท การฟอกเงิน การยับยัง้ หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และ
กระบวนการตามกฎหมาย การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้สงิ่ ของ
และบริการ การโฆษณาส่งเสริม การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุ น เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พงึ จะมี หรืออันมิ
ควรจะได้ ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
5.3 การกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มคี ณะกรรมการอานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผู้วางแผนกลยุทธ์ท่เี กี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อ ให้ก ารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาดาเนิ น งานของบริษัท มีค วามสะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ เพิม่ ความน่ าเชื่อถือ และเพิม่ โอกาสแข่งขันในทางธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุ นการประกอบธุรกิจให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเพื่อให้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกาหนดให้มกี ารประเมิน
และบริหารความเสีย่ งเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการอานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแนวทางการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มคี วาม
น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. โครงสร้างหน่วยงานและการบริหารจัดการ
1.1 การแบ่งแยกอานาจหน้าที่ กาหนดนโยบายแผนงานและขัน้ ตอนปฏิบตั งิ าน
กาหนดให้มกี ารแบ่งแยกอานาจหน้าที่ การกาหนดนโยบาย แผนงานและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะนโยบาย
แผนงาน และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การปฏิบตั งิ านประจาอื่นๆ ทีส่ าคัญ
1.2 การกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
กาหนดให้มีการรายงานการปฏิบตั ิงานและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการปฏิบตั ิงานถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นไปตามนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และอยู่ในกรอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
กาหนดไว้
2. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้ องกันความเสียหาย (Physical Security)
กาหนดให้มกี ารควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ โดยควรจากัดและกาหนดสิทธิให้เฉพาะผูท้ ม่ี ี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้อง และมีการตรวจสอบการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างสม่าเสมอ
2.2 การควบคุมการใช้ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการป้ องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย (Logical Security)
ก าหนดให้มีร ะบบป้ อ งกัน การบุ ก รุ ก ผ่ า นระบบเครือ ข่า ยจากภายนอก เช่ น ระบบไฟร์ว อล (Firewall) ระบบการ
ตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่ระบบ (Authentication) การกาหนดสิทธิในระบบ (Authorization) การบันทึกกิจกรรมที่
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สาคัญของระบบ (Audit Log) โดยมาตรการด้านความมันคงปลอดภั
่
ยต่างๆ จะกาหนดให้เป็ นไปตามนโยบายความ
มันคงปลอดภั
่
ยเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั
3. การสารองข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
3.1 การสารองข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาหนดให้มกี ารสารองข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการทดสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการ
ทางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ด้สารองไว้
3.2 การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน
กาหนดให้มแี ผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทัง้ มีการทดสอบแผนดังกล่าวเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าแผนดังกล่าว
สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
4. การควบคุมการปฏิบตั งิ านประจาด้านคอมพิวเตอร์
กาหนดให้มกี ารกากับดูแลและควบคุมการปฏิบตั งิ านประจาด้านคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชดิ ของผูบ้ งั คับบัญชา การปฏิบตั งิ านทีม่ ี
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนและสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านประจาดังกล่าว
ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง คณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้ าที่กากับดูแลผลการปฏิบตั ิงานตาม
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนให้มกี ารประเมินและการพัฒนากระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่าง
เหมาะสมของทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกาหนดให้ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสีย่ งและจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งในเรื่องดังนี้ กลยุทธ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพื่อตอบสนองทางธุรกิจ โครงสร้างพืน้ ฐานและบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยของข้อมูล
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ได้เล็งเห็นความสาคัญของการกากับดูแลและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
จัดให้มสี ายงานตรวจสอบภายใน ด้านตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
จัดทาแผนการตรวจสอบและดาเนินการตรวจสอบทัง้ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารจัดการ
ความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั เป็ นประจาทุกปี
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ได้จดั ตัง้ สายงานตรวจสอบเป็ นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษทั ปั จจุบนั มี นายปองพล ผลิพชื ตาแหน่ง
รองผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายงานตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8549 ของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้อบรมหลักสูตร Anti-Corruption – The Practical
Guide ปี 2556 และปี 2559 และ IIAT Annual Conference 2019 : Indispensable IA Insightful, Agile & Innovation สมาคม
ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สายงานตรวจสอบภายในทาหน้ า ที่สอดส่อ งดูแลระบบการควบคุม ภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งครอบคลุมทัง้ การดาเนินงาน และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance control) การบริหารความเสีย่ ง
และการให้ความสาคัญต่ อรายการผิดปกติทงั ้ หลาย เพื่อให้ความมันใจว่
่ าบริษัทมีระบบที่มปี ระสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมความ
น่ าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร ทัง้ นี้ สายงานตรวจสอบภายในได้จดั ทาแผนการตรวจสอบประจาปี ซึง่ พิจารณาตามปั จจัยเสีย่ งของบริษทั และบริษทั
ย่อย โดยจะเน้นความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจาปี ดงั กล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผล
การปฏิบตั งิ านของสานักงานตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
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ซึง่ ทีผ่ ่านมาจากรายงานการตรวจสอบภายใน พบว่าการปฏิบตั งิ านยังเป็ นไปตามระบบทีว่ างไว้ ตลอดจนมีระบบการควบคุม
ภายในทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดและประเมินความเสีย่ งของกิจการ กาหนดมาตรการป้ องกันและจัดการความเสีย่ ง
และมีการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยยังไม่พบประเด็นความผิดพลาดทีส่ าคัญ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่ในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีปร ะสิทธิผล
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้กากับดูแลการพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสีย่ ง รวมถึงรายงานความเสีย่ งสาคัญของกลุ่มบริษทั ต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินปั จจัยเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ซึง่
คณะทางานจะประกอบด้วย ฝ่ ายบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยเสีย่ งนัน้ ๆ โดยจะทาการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุทท่ี าให้เกิดความเสีย่ ง เพื่อกาหนดมาตรการบริหารความเสีย่ งออกเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพื่อป้ องกันไม่ให้
เกิดความเสีย่ งนัน้ หรือลดผลกระทบจากความเสีย่ งนัน้ รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิ บตั ติ ามมาตรการทีก่ าหนดไว้ และ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการต่อไป
การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งเกีย่ วกับการซือ้ ขายหุน้ ต่อเลขานุการบริษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซือ้ ขาย ตลอดจนแจ้งให้ทุก
ท่ า นรับ ทราบหน้ า ที่ในการรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุ ต รที่ย ังไม่บ รรลุ นิ ติภาวะต่ อ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทาการหลังจากวันที่ ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารหรือ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และการไม่ซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่น ใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้ องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ เลขานุ การบริษัทยังได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารให้ประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนาเสนอสรุปรายงาน
การถือครองและการเปลีย่ นแปลงในหลักทรัพย์ของบริษทั ประจาปี ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องแก่บริษทั ตาม
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกาหนดให้เลขานุการบริษทั
มีหน้าทีต่ ้องสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้กบั ประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน โดยกาหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานส่วนได้เสียดังกล่าว
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หลักปฏิ บตั ิ ที่ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีท่ จ่ี ะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้
เสียอื่น ได้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน เป็ นต้น ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียม
กัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทาง
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนสถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่ าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผู้สอบบัญ ชีไ ว้ใ นรายงานประจ าปี ข องบริษัท เพื่อ แสดงให้เ ห็น ว่ า รายงานทางการเงิน ถู ก ต้อ งเป็ น จริง และ
สมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมโดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจและสามารถให้ความ
มันใจอย่
่
างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัวไปแล้
่
ว
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
คณะกรรมการเห็นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
ตลอดจนผูล้ งทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน บริษทั จึงได้จดั ให้มกี ารสือ่ สารข้อมูลของบริษทั ในส่วนของการ
ดาเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมาย อย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทาให้กลุ่มเป้ าหมายมีความเข้าใจใน
บริษัทได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทาให้บริษทั ได้รบั การยอมรับและสนใจทีจ่ ะเข้ามาลงทุน อีกทัง้ ยังทาให้บริษทั ได้รบั มุมมองของ
สาธารณชนที่มตี ่อบริษัท ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการวางเป้ าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป โดยจัดตัง้ ขึน้ เป็ นหน่ วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ทีม่ ผี บู้ ริหารและผูท้ าหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานติดต่อสือ่ สารกับสาธารณชนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. คุณยอร์ก ไอร์เล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงินกลุ่ม
3. คุณบัลลังก์ ไวยานนท์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัวไปฝ่
่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
สาหรับในปี 2562 บริษทั มีการนาเสนอผลการดาเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อย่างสม่าเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูบ้ ริหารของบริษทั ให้ขอ้ มูลผลการดาเนินงานและตอบข้อซักถามแก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
- Company Visit จากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ 34 ครัง้
- Conference Call 20 ครัง้
- Analysts Meeting กับนักวิเคราะห์ 4 ครัง้
- Opportunity Day by SET 4 ครัง้
- Plant Visit กับผูถ้ อื หุน้ รายย่อยและนักศึกษา 3 ครัง้
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-

Oversea Roadshow 5 ครัง้
Local Roadshow 14 ครัง้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังส่งเสริมให้มกี ารนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล โดยการจัดทา
เอกสารเพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กบั สาธารณชนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษทั ที่ www.thaiunion.com ดังนี้
- เอกสารอธิบายผลการดาเนินงาน (MD&A) ให้กบั ผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาส
- เอกสารสรุปข้อมูลของบริษทั (Presentation) ให้กบั ผูล้ งทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาส
- IR-Newsletters ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน เพื่อรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ทุกไตรมาส
- ปฏิทิน IR/ ราคาวัต ถุ ดิบ และรายละเอีย ดการจ่ า ยช าระหนี้ ร ะยะยาว ไว้ใ นเว็บ ไซด์ข องบริษัท ทุ ก ครัง้ ที่มีก าร
เปลีย่ นแปลง
- รายงานประจาปี ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ส่ี นใจศึกษาข้อมูลของบริษทั เป็ นรายปี
- รายงานเพื่อความยังยื
่ น เป็ นรายปี
2. การจัดประชุมให้ขอ้ มูลและการแถลงข่าวแก่สอ่ื มวลชน จานวน 17 ครัง้
3. การให้ขอ้ มูลผ่านทางลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้แก่ รายงานประจาปี แบบรายงาน 56-1 งบการเงินของบริษทั รายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสและประจาปี การ
แจ้งมติคณะกรรมการบริษทั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และการรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ทีค่ วรเปิ ดเผยตามประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้กาหนดไว้
จากการที่บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด ทาให้บริษัทได้รบั รางวัลต่างๆ
ดังนี้
ด้านการบริหารงาน
รางวัลสาหรับผูบ้ ริหาร:
รางวัล Global Banking & Finance Awards® 2019 โดยนิตยสาร Global Banking & Finance Review:
• รางวัลประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดีเด่นในประเทศไทย นายธีรพงศ์ จันศิริ
• รางวัลประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงินดีเด่นในประเทศไทย นายยอร์ก ไอร์เล
• รางวัลประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดีเด่นในเอเชีย (นักลงทุนสัมพันธ์) ในการประกาศผล Asian Excellence Awards ครัง้ ที่
9 โดย Corporate Governance Asia:
• นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รางวัลสาหรับองค์กร:
- รางวัลบริษทั ทีม่ กี ารบริหารจัดการดีเด่นตลอดหนึ่งทศวรรษนับตัง้ แต่ปี 2553 ในการประกาศผลรางวัล 30 ปี แห่ง
บรรษัทภิบาล โดยนิตยสาร Asiamoney
- บริษทั ยอดเยีย่ มในประเทศไทย: อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคพืน้ ฐาน จากผลการสารวจบริษทั ยอดเยีย่ มปี 2562
โดย Asiamoney Asia
- รางวัลที่ 1 บริษทั ทีม่ กี ารบริหารวิกฤตยอดเยีย่ ม จาก Magazine Awards – South East Asia 2019 โดยนิตยสาร IR
Magazine
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ :
- รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่น จาก SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อันดับ 1 รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม ในกลุม่ บริษทั ขนาดกลาง จากรางวัล IR Magazine Awards – South East
Asia 2019 โดยนิตยสาร IR Magazine
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- อันดับ 1 บริษทั ทีม่ พี ฒ
ั นาการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ มในประเทศไทย จากการประกาศรางวัล Annual Best
Corporate-Institutional Investor Awards ครัง้ ที่ 9 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia Magazine
- อันดับ 1 นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ มในประเทศไทย จากการประกาศรางวัล Asian Excellence Awards ครัง้ ที่ 9 โดย
Corporate Governance Asia
การติดต่อคณะกรรมการ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสทีพ่ บเห็น อันจะนามา
ซึง่ ความเสียหายต่อบริษทั การกระทาใดทีไ่ ม่ชอบด้วยกฏหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษทั โดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรและส่งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั ตามทีอ่ ยู่ดา้ นล่างนี้
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด(มหาชน)
เลขานุการบริษทั – สานักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
979/12 ชัน้ M อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือการส่งผ่านอีเมล ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaint@thaiunion.com
คณะกรรมการบริษทั ผ่านเลขานุการบริษทั ที่ paralee.sukhatungka@thaiunion.com
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน โดย
คานึงถึงการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารสามารถทางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และ
เท่าเทียมกันแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย บริษทั มีการควบคุมและบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการ
ดาเนินธุรกิจ บริษทั ยึดถือและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยคานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจเป็ นสาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษทั จะกากับดูแลเพื่อให้ผลู้ งทุนมันใจได้
่
ว่า บริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญ
ของบริษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ทีท่ วถึ
ั ่ งกันในผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ จะถือหุน้ อยู่เท่าใดก็ตาม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้
ทีเ่ ป็ นบุคคลหรือนิตบิ ุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิของ
ผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายบริษทั มหาชนจากัดอย่างเคร่งครัด และตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ ควรมีสทิ ธิในการตัดสินใจ โดยได้รบั
ข้อมูลทีเ่ พียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารใช้สทิ ธิและไม่ละเมิดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้
กาหนดให้มกี ารจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ซึ่งก็คอื
ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม สาหรับในปี น้ี
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยบริษทั มีการเตรียมการดังนี้
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ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
- คณะกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และการให้สทิ ธิผู้ถอื หุน้ เสนอ
วาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 รวมถึงคาถามล่วงหน้า โดยมอบหมายให้เลขานุ การ
บริษทั แจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
เป็ นเวลา 137 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุน้
- บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทีร่ ะบุวนั เวลาสถานทีจ่ ดั
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทีม่ รี ายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการ
ใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข
และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนน ข้อมูลของ
กรรมการอิสระที่เสนอเป็ นผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และคาเชิญให้เสนอ
คาถามล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaiunion.com ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ 32 วัน
- บริษทั มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนของบริษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มรี ายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ
หนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แต่งตัง้ ตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบอานาจใน
การเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุมแทน รวมทัง้ รายงานประจาปี ในรูปแบบของ CD ROM ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ก่อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เป็ นเวลา 15 วัน
- บริษทั ได้นาหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์สาหรับฉบับภาษาไทย และบางกอกโพสต์สาหรับฉบับ
ภาษาอังกฤษ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้า
ทาให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ และระหว่างการประชุม
- บริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ้นทุกรายรวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่า
เทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ขอ้ มูลรวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และได้นาระบบ AGM
Voting ซึง่ ให้บริการโดยบริษทั ควิดแลป จากัด มาใช้ในการจัดการประชุมสามัญประจาปี 2562 ตัง้ แต่การจัดเตรียมข้อมูลผู้
ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าเข้าร่วมประชุมโดยพิมพ์บตั รลงคะแนนเสียง จนถึงการนับคะแนนเสียง
ในทีป่ ระชุม และเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ได้ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สถานทีอ่ นั เป็ น
ทีร่ จู้ กั ดีและสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม คือ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง
5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยในปี ทผ่ี ่านมา มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทนในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น
จานวน(คน)
จานวน(หุ้น)
คิ ดเป็ นร้อยละของจานวนหุ้น
ทัง้ หมดที่ออกและเรียกชาระแล้ว
มาประชุมด้วยตนเอง
336
758,088,609
15.89
มอบฉันทะ
1,603
2,430,210,356
50.93
รวมจานวนผูถ้ ือหุ้น
1,939
3,188,298,965
66.82
- ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในการประชุมสามัญประจาปี 2562 ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตามกฏหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็ น 11 ท่าน จาก 12 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห าร(CEO) ประธานกรรมการบริห ารกลุ่ ม ธุ ร กิจ อาหารแช่ แ ข็ง และธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข้อ ง กรรมการบริห าร
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คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ สาหรับกรรมการทีไ่ ม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากเป็ นตัวแทนจากผูถ้ อื
หุน้ ในต่างประเทศ ทาให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้มาร่วมประชุม ท่านเหล่านัน้ ก็
ได้พจิ ารณาข้อมูลต่างๆ พร้อมทัง้ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวาระการประชุมทีไ่ ด้สง่ ให้ไปก่อนแล้ว นอกจากนี้
ยังมีผบู้ ริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (Group CFO) ผูจ้ ดั การทัวไปด้
่ านการเงินองค์กร ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและควบคุมผลการดาเนินงานกลุ่มบริษทั ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตจากบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เข้าร่วมในการประชุม เพื่อสามารถตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
รวมถึงประธานในที่ประชุมได้จดั สรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสแสดงความเห็นและ
ซักถามในทีป่ ระชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ประธานในทีป่ ระชุมได้มอบหมายให้พธิ กี รในทีป่ ระชุมแจ้งจานวนและสัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ ตลอดจนชีแ้ จงถึงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการประชุมทัง้ หมด ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 35. ในการ
ออกเสียงลงคะแนน ให้นบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธลี งคะแนนในบัตรลงคะแนน และ
การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผสู้ อบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และอาสาสมัครจากผูถ้ อื หุน้ จานวน 2 รายมาเป็ นพยานและผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง และใน
ระหว่างการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิถามคาถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา และซักถามอย่างเต็มที่
ตลอดเวลาดาเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ด้วยทุกครัง้ สาหรับการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 มีผถู้ อื หุน้ ซักถามและเสนอความเห็นรวม 7 ราย
- บริษทั ได้จดั ให้มบี ตั รลงคะแนนเสียงซึง่ มีแถบบาร์โค้ด สาหรับผูถ้ อื หุน้ ใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง โดยจะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้การประชุมดาเนินไปได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม ตลอดจนแยกการ
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในแต่ละท่านได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อ
จบแต่ ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มกี าร
บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสือ่ วีดที ศั น์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั และให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจขอรับจากบริษทั ได้
ทีส่ านักประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หลังการประชุมและรายงานการประชุม
บริษทั นาส่งมติของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคาถามจากผูถ้ อื หุน้ และคาตอบไป
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที จากนัน้ จึงค่อยนาส่งรายงานการประชุมผู้ถือ
หุน้ ฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษั ทหลังการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2562 หรือ 14 วันหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทัวไปสามารถติ
่
ดต่อสอบถามข้อมูล
เสนอความคิด เห็นหรือแจ้ง ความต้อ งการของผู้ถือ หุ้นมายังบริษัทได้ท่ี เลขานุ ก ารบริษัท สานัก ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4390, 4392 และจากการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ่งเสริมการให้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน เป็ นผลให้ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ในระดับดีเยีย่ ม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และทราบถึงหน้าทีใ่ นการดูแลให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยดาเนินการดังนี้
- คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั จัดทาข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเกีย่ วกับการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจาปี 2562 รวมถึงส่งคาถามล่วงหน้า โดยช่องทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั เป็ นเวลา 137 วันก่อนวันส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เวลาแก่ผถู้ อื หุน้ เสนอ
เรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สาหรับการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
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เป็ นกรรมการและการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้านัน้ บริษทั ปฏิบตั มิ าตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2550 โดยในปี ทผ่ี ่านมา ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และรวมถึง
ไม่มกี ารเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษทั ไม่มกี ารเพิ่มวาระการประชุม
ทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้า
การอานวยความสะดวก สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่งเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อเป็ นทางเลือกในการ
รับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562 มีผถู้ อื หุน้ 1,145 รายมอบฉันทะให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการตรวจสอบ มีผถู้ อื หุน้ 36 รายมอบฉันทะให้ นาย
นาถ ลิว่ เจริญ กรรมการตรวจสอบ มีผถู้ อื หุน้ 17 รายมอบฉันทะให้ นายกีรติ อัสสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ซึง่ ทัง้ 3 ท่านเป็ นกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะให้ออกเสียงแทน
การจัดให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระการประชุม โดยใช้ระบบ AGM Voting จัดทาบัตรลงคะแนนแยกตาม
วาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และนาคะแนนเสียง
ดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้
จากนัน้ นาผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงทีไ่ ด้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐาน
ตรวจสอบได้ในภายหลัง
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัทบันทึกและจัดทารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เผยแพร่มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของคาถามจากผู้ถือหุ้นและคาตอบ ไว้บน
เว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ที่ www.thaiunion.com ในวันเดียวกันโดยทันที จากนัน้ จึงค่อยนาส่งรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันหลังจากวัน
ประชุม เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
บริษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบหน้าทีใ่ นการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสานักงาน
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
ทันทีไม่เกิน 3 วันทาการหลังจากวันที่ ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารหรือ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และการไม่ซอ้ื
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้ องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ จ ากการใช้ข้อ มูลภายในของบริษัท ซึ่ง ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนและส่ง ผลกระทบต่ อการ
เคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในกรณีท่รี าคาหุ้นมีการ
เปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็ นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ่งทาให้รายการซื้อขายดังกล่าวของ
ผู้บ ริห ารเกิด ขึ้น ตามสถานการณ์ ของตลาดเท่ านัน้ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บ ริหารยังทราบถึง บทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัทดูแลและติดตามรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยจัดทารายงานสรุปเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิน้ ปี ไว้ในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดทีก่ รรมการ
และผูบ้ ริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ใน
วาระนัน้ ๆ
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัทเป็ นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหารตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยทีม่ าตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึง่ แก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
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ต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษัทมีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสู่การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั ย่อยได้
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