นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน)
9 พฤษภาคม 2565
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บทนา

คณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อ ให้มี
กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของ
ผูถ้ อื หุน้ และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมถึงช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษทั ให้มกี ารเติบโตอย่างยั ่งยืน และ
เป็ นทีย่ อมรับจากทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยเหตุน้ีคณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั ่นทีจ่ ะปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และได้จดั ให้มนี โยบายกากับ
ดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งได้ถอื ปฏิบตั มิ าตัง้ แต่ปี 2553 และได้ประชุมทบทวนปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
เป็ นประจา ครัง้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษัทให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
หลักการกากับดูแลกิจการ ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารสื่อสารให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานได้รบั ทราบและถือปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการอื่นที่
เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีเ่ ป็ นผูร้ ่วมค้าทีช่ ่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการค้า และกรรมการอิสระ ซึ่งมีจานวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดของ
กิจการ โดยเมื่อรวมแล้วมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ตามกฎหมาย โดยอย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ ในธุรกิจอาหาร
และอย่างน้อย 1 ท่านมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีความหลากหลายทัง้ ในด้าน เพศ เชือ้ ชาติ ถิน่ กาเนิดและสัญชาติ ซึง่ จะช่วยสนับสนุน
ให้คณะกรรมการมีมุมมองที่เปิ ดกว้างมากยิง่ ขึ้นสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และรับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วย
เสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจได้ดยี งิ่ ขึน้
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระเป็ นกรรมการทีม่ คี วามเป็ นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ์อ่นื ใดอันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ โดยหลักเกณฑ์การเป็ นกรรมการอิสระเป็ นไปตามคา
นิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุน้ ของบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อที่ 17 คือ
“ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3”
การดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
กาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท แต่ทงั ้ นี้ การดารงตาแหน่ ง
ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการเป็ นกรรมการของบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการของบริษทั ได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ไม่นับรวมบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ร่วมทุน ซึ่งบริษทั มีความ
จาเป็ นต้องเข้าไปกากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1) กากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายจัดการ
2) ให้คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานประจาของบริษทั
3) เรียกประชุมและเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนด
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4) สนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจน
ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสาเร็จลุล่วง
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5) สนับสนุ นและส่ง เสริมให้ค ณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่อย่ างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
ไว้
7) เป็ นผูล้ งคะแนนตัดสินในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียงทัง้ สองฝ่ ายเท่ากัน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และการกากับดูแลให้การบริหาร
จัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถอื หุ้น ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี และ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
1) จัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และกากับดูแลการดาเนินกิจการทัง้ หลายของ
บริษทั
2) กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายขององค์กร
3) ทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั เป็ นประจาทุก 5 ปี
4) กาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนาไปปฏิบตั ิ
5) ติดตามให้มกี ารนากลยุทธ์ เป้ าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้
6) ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารให้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่าปี ละ 5 ครัง้
8) จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ และขออนุมตั ิ
สาหรับมติต่างๆ ทีน่ อกเหนือจากอานาจของคณะกรรมการ
9) ติดตามผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
10) อนุ มตั งิ บการเงินรายไตรมาสและประจาปี และรายงานประจาปี ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11) จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่ กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็ นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมโดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
12) กาหนดให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
13) เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
14) เสนอกรรมการทีอ่ อกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
15) เสนอการจ่ายเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
16) อนุมตั เิ รื่องทีค่ ณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการเกีย่ วโยง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ตามทีก่ าหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
17) อนุมตั กิ ารทาธุรกรรมสัญญาใดๆ ทีม่ สี าระสาคัญซึง่ จะก่อให้เกิดภาระผูกพัน การก่อหนี้และการค้าประกัน
18) แต่งตัง้ กาหนดอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
19) กาหนดการดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นของประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
20) อนุมตั ใิ ห้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็ นประจา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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21) จัดให้มกี ารจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและแนวทางปฎิบตั ทิ บ่ี ริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามให้มี
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั นอย่างจริงจัง
22) อนุมตั แิ ต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อรับผิดชอบดาเนินการดังต่อไปนี้
จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร
•
•
•
•
•
•

ทะเบียนกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
รายงานประจาปี และแบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร

ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดทีเ่ กี่ยวกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
23) ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับการเป็ นกรรมการบริษทั จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ได้กาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลและสอบทาน
ให้เ กิด ความเป็ น ธรรมกับ ผู้มีส่ว นได้เ สีย ทุ ก ฝ่ าย โดยในเรื่อ งสาคัญ ที่ก าหนดไว้จ ะต้อ งผ่ า นการพิจ ารณาและอนุ ม ัติโ ดย
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกครัง้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ โดยพิจารณาจาก
สัด ส่ ว นกรรมการอิส ระให้มีค วามเหมาะสม และในกรณี ท่ีผู้ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการไม่ ใ ช่ ก รรมการอิส ระ ให้
คณะกรรมการแต่งตัง้ กรรมการอิสระหนึ่งคนเพื่อทาหน้าทีใ่ นฐานะ Lead Independent Director เพื่อร่วมพิจารณากาหนดวาระ
การประชุมคณะกรรมการ ทัง้ นี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน
บทบาทหน้ าที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบั มอบอานาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษทั ให้มอี านาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการ
กาหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อานาจจัดการบริษทั อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
1. บริห ารจัด การและควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น กิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกับ การบริห ารงานทัว่ ไปของบริษัท เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
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2. รับ ผิด ชอบการจัด ท านโยบายธุ ร กิจ ของบริษัท แผนงานทางธุ ร กิจ และงบประมาณ เพื่อ น าเสนอและขออนุ ม ัติต่ อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีหน้ าที่รายงานความคืบหน้ าของแผนงานธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการ
3. ติดตามและรายงานฐานะของบริษทั ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงาน เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจให้มกี ารเติบโต
4. มีอานาจในการทานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องบริษทั เรื่อง อานาจ
อนุมตั ดิ าเนินการ
5. ดูแลให้มกี ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
6. รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั
7. ติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อภาพพจน์ทด่ี ขี องบริษทั
8. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีอานาจในการออก/แก้ไข/เพิม่ เติม/ปรับปรุง ระเบียบ คาสั ่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานของบริษทั
9. ให้มอี านาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ ไว้ และ/หรือ ให้
เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด และต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง อาจมี
ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ของบริษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาอนุมตั ไิ ว้
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
กรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดารงตาแหน่ งกรรมการบริหาร กล่าวคือ กรรมการที่
ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารและมีส่วนเกีย่ วข้องในการบริหารงานประจาของบริษทั ในบริษทั อื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั ในกลุ่มได้ไม่เกิน 3
บริษทั โดยการดารงตาแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั และ
ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดารงตาแหน่งเป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น ทัง้ นี้เพื่อให้บริษทั ได้รบั
ประโยชน์สูงสุดในการทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะสามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั
กาหนดการประชุม
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารประชุมวาระปกติอย่างน้อย 5 ครัง้ ต่อปี ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
พฤศจิกายน และธันวาคมของทุกปี และได้แจ้งวันประชุมล่วงหน้าตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัด
เวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครัง้ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ น
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วาระการประชุม
ประธานคณะกรรมการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการอิสระ 1 ท่าน (Lead Independent Director) (ถ้ามี) ร่วม
พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ โดย
กรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อนามาพิจารณาได้ และเลขานุ การบริษัทอาจนาเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ครบถ้วน
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
เลขานุ การบริษทั ทาหน้าทีจ่ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยต้องให้เหตุผลความจาเป็ น
องค์ประชุมและการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดให้มอี งค์ประชุมขัน้ ต่าไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงครบเป็ น
องค์ประชุม รวมถึง ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ก็ตอ้ งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด และกรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททัง้ หมดที่จดั ให้มีข้นึ ในรอบปี ประธานคณะกรรมการจะทาหน้ าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสาหรับ
กรรมการที่จะเสนอความเห็น โดยมีฝ่ายบริหารทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ นาเสนอข้อมูลประกอบการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น
รวมถึงในกรณีทจ่ี าเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกเพิม่ เติม ทัง้ นี้ใน
การประชุมแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 1-3 ชัวโมง
่
ในระหว่ า งการประชุ ม หากมีก ารตัด สิน ใจในเรื่อ งที่จ ะก่อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ในผลประโยชน์ หรือ การ ได้เ ปรียบ
เสียเปรียบในผลประโยชน์นัน้ กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้อง และต้องออกจากที่
ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้เพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสินใจของกรรมการท่านอื่น
รายงานการประชุม
เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีจ่ ดั ทารายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการสอบทานและส่งให้กรรมการทุก
ท่านให้ความเห็น ซึง่ ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของทีป่ ระชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอและครบถ้วน
นอกจากนี้ กาหนดให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารมีการประชุมกันเองตามความจาเป็ นโดยไม่มฝี ่ ายจัดการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจและแจ้ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบผลการประชุมด้วย
การประชุมกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุ นให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็ น
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารได้พูดคุยหารือเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย
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2) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี
บัญชีของบริษทั ส่วนการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นๆ นอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั
หนังสือร้องขอจากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้สทิ ธิ
ผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี รวมถึงการส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยการแจ้งข่าวสารดังกล่าวทางระบบอิเล็คโทรนิกส์ผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่ อให้เวลาแก่ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องดังกล่าวได้ก่อนการจัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ทีท่ วถึ
ั ่ งกันในผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะถือหุน้ อยู่เท่าใดก็
ตาม ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลหรือนิตบิ ุคคลไทยและต่างประเทศ โดยทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้ให้ความสาคัญ
และเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายบริษทั มหาชนจากัดอย่างเคร่งครัด และตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ ควรมีสทิ ธิใน
การตัดสินใจ โดยได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารใช้สทิ ธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้
ถือหุน้
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มีหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อมูล วัน
เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยชี้แจงรายละเอียดของเรื่อ งที่จะเสนอต่อที่ประชุม เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในเรื่องดังกล่าวรวมอยู่ดว้ ย รวมถึง สนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ู้
ถือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อ กรรมการอิสระอย่างน้อยสองท่าน เป็ นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผูถ้ อื หุน้
กาหนดให้กรรมการบริษทั ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทัง้ หมดเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในการประชุมผูถ้ อื
หุ้นจะต้องมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การเงินของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยประธานในทีป่ ระชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนสอบถาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายรวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทนักลงทุนสถาบันเข้า
ร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มกี ารนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผู้ถือหุ้นทัง้ การลงทะเบี ยนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนเสียงและแสดงผลเพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา และกาหนดให้มี
บุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้
ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้เลขานุ การบริษทั ทาหน้าที่บนั ทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนนและวิธกี ารแสดงผล
คะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าการประชุม รวมทัง้ ประเด็น
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ สอบถามและข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดที ศั น์ เพื่อ
เผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจขอรับจากบริษทั ได้ในภายหลัง
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กรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษทั ต้องมีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะและไม่น้อยกว่า 3
คน ทัง้ นี้กรรมการอิสระต้องเป็ น บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ทัง้ นี้ให้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั
3) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาของบริษทั บริษทั ในเครือ
บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
5) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
6) ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
7) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และมีความเข้มงวดกว่า
ข้อกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตรา
การถือครองหุน้ ของบริษทั
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยการอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้
การสนับสนุนและปฏิบตั กิ ารในนามของคณะกรรมการบริษทั เพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินทีเ่ สนอแก่ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้อง
อื่น สอบทานระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและธรรมาภิบาล และกากับดูแลมาตรการ
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ต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมทัง้ สอบทานการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการบริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งต้องมีคุณสมบัตติ ามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่น้อยกว่า 1 คน ทัง้ นี้ กรรมการอิสระทุกท่านไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือทีป่ รึกษาใดๆ ของ
บริษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญ ดังนี้
1. สอบทานให้มรี ะบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผลตามวิธกี ารและมาตรฐานสากลทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
4. สอบทานแบบประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินผล
แล้ว เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
5. สอบทานให้มีร ะบบงานเชิงป้ อ งกัน และเป็ น ประโยชน์ ใ ห้กับหน่ ว ยงานเพื่อเพิ่มประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลในการ
ปฏิบตั งิ านให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ สอบทานกระบวนการภายในของบริษทั เกีย่ วกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6. สอบทานกระบวนการตรวจสอบและระบบการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
7. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ านตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
8. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน
การบริหารความเสี่ยง การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย และเสนอแนวทางการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
9. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นประจาทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั งิ านของสายงานตรวจสอบและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
12. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทัง้ เสนอ
ค่าตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการทางานของผูส้ อบบัญชีบริษทั และจัดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
14. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพลของสายงานตรวจสอบ
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15. สอบทานให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของสายงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
16. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูจ้ ดั การทัวไป
่ – สายงานตรวจสอบ
17. พิจารณาความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบ โดยพิจารณาจากการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละรายงานต่างๆ รวมทัง้ สายการบังคับ
บัญชา
18. สอบทานความพอเพียงของระบบกากับดูแลของบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
19. พิจารณาจัดหาทีป่ รึกษาภายนอก เพื่อให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือในการตรวจสอบภายใน
20. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของสายงานตรวจสอบให้เหมาะสมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
21. ตรวจเยีย่ มหน่วยงานในบริษทั บริษทั ย่อยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบตั งิ าน ระบบบริหารความ
เสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารสิง่ แวดล้อม ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้งานรวมทัง้ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
ตลอดจนปั ญหาเกี่ยวกับการจัดทางบการเงิน ปั ญหาเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน รวมทัง้ เข้าเยีย่ มชมโรงงาน
เพื่อดูกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมทัวไป
่
22. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เริม่
ตัง้ แต่การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามทีส่ ายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อมั ่นใจว่าบริษทั มีระบบต่างๆ
ในการต่อต้านคอร์รปั ชันตามทีไ่ ด้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
23. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียกสั ่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ นรวมทัง้ แสวงหา
ความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบตั งิ านภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามคาสั ่งของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
การดาเนินงานของบริษทั โดยตรงต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียและบุคคลทัวไป
่
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ทัง้ นี้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปอีกก็ได้ นอกจากการพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นี้การลาออกนัน้
จะมีผลนับแต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั
กรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือ ถูกให้พ้นจากตาแหน่ ง ก่อ นครบวาระการดารงต าแหน่ งให้บริษัทแจ้ง ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที ทัง้ นี้กรรมการตรวจสอบทีล่ าออกหรือถูกให้พน้ จากตาแหน่ งสามารถชีแ้ จงถึงสาเหตุดงั กล่าว ให้สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้
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กรณีทก่ี รรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตาแหน่งต้องอยู่รกั ษาการใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
กรณีทต่ี าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
บุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั กาหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ตนแทน
การประชุม
ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการ
บริษทั รับทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคาสั ่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรจัดให้มกี ารประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่
องค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม กรณีท่ปี ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลื อกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด การ
ลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบอาจกระทาได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มกี ารประชุมลงมติ
แล้ว เมื่อมตินนั ้ ๆ กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการผู้จดั การหรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของบริษัทกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ
มาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สานักงาน กลต.
และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
2. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.1 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2.2 การทุจริตหรือสิง่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
2.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน กลต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ
2) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้จดั ตัง้ ขึ้นโดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2553 และคณะกรรมการบริษทั ได้อนุ มตั ิขยายกรอบอานาจ รับผิดชอบให้ครอบคลุมถึงเรื่องบรรษัทภิบาลและ
อนุ มตั ใิ ห้เปลี่ยนชื่อเป็ น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 1 ท่าน และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลอย่างน้อย
1 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด และมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม ตลอดจนมีความรูค้ วามเข้าใจถึงหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของตน คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการตามทีเ่ ห็นสมควร
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือ กและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท และ
กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง
3. พิจารณากลันกรองค่
่
าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
4. นาเสนอแผนการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิ
5. เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ หมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิ
6. นาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่เี หมาะสมสาหรับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั ิ
7. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่นื นอกเหนือจากเงินค่าจ้างสาหรับพนักงาน
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั ิ
8. ทบทวนข้อ เสนอของฝ่ ายจัด การเกี่ ย วกับ ค่ า ตอบแทน และผลประโยชน์ ข องผู้บ ริห ารระดับ สู ง และเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั ิ
9. กาหนดขอบเขตและนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. เสนอแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการ แนวปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรม การบริษัท
พร้อมทัง้ ให้คาปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
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11. พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นประจาทุกๆ ปี รวมถึงเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนว
ปฎิบตั ติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการของบริษทั ให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั
12. จัดทารายงานการปฏิบตั งิ านเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
13. ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายอันเกีย่ วเนื่องกับการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแทนว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลมีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแทนทีต่ นแทน
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2553
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทโดยการคัดสรรจากคณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นกรรมการ
บริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ โดยเมื่อรวมแล้วควรมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 9 คน
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็ นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มคี วามรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถให้
คาแนะนาในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่เี หมาะสม ตลอดจนมี
ความรูค้ วามเข้าใจถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการทีค่ รบวาระสามารถได้รบั การแต่งตัง้
ให้กลับมาดารงตาแหน่งอีกได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบริษทั
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะพ้นจากตาแหน่ งเมื่อ ครบวาระ ลาออก พ้นหรือออกจากตาแหน่งกรรมการบริษทั หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั หรือเสียชีวติ
5. กรณีทต่ี าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ งว่างลง เพราะเหตุอ่นื นอกจากครบวาระ ให้มกี ารพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารของบริษทั และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ เข้าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยกรรมการบริหารความ
เสีย่ งทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งแทนนัน้ จะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสีย่ งท่านเดิมที่
เคยดารงตาแหน่ง
6. การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะได้รบั การเสนอจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลพิจารณาโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุกปี
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญ ดังนี้
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและกรอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั อย่างเหมาะสม
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2. ติดตามและพัฒนากรอบการบริหารความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. จัดให้มกี ารประเมิน วิเคราะห์และทบทวนความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างสม่าเสมอ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ
4. พิจารณาและให้ความเห็นในการกาหนด ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง
ของบริษทั (Risk Assessment Criteria)
5. รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นต่อผลการประเมินความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งว่าเพียงพอและเหมาะสม
6. กากับดูแลผลการปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ ง ว่าได้นาไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
7. รายงานความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญ และสิง่ ทีค่ วรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
8. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั และบริษทั ย่อย
9. กากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารความเสีย่ งให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
10. สื่อสารและแลกเปลีย่ นข้อมูลความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละครัง้
11. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา ที่เป็ นอิสระเกี่ยวกับกรอบ
ขอบเขต และการปฏิบตั งิ าน ในการบริหารจัดการความเสีย่ ง
12. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยในการปฎิบตั งิ านของส่วนบริหารความเสีย่ ง ในกรณีท่ี
มีปริมาณงานมากเกินกว่าอัตรากาลังคนของฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
การประชุม
1. จัดให้มกี ารประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
2. ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึง่ หนึ่งของจานวนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทัง้ หมด
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
4. การลงมติทป่ี ระชุมให้ถอื ตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีทก่ี ารลงมติมเี สียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งเป็ นผูช้ ข้ี าด
5. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็ นกรณีพเิ ศษ เพื่อ
พิจารณาประเด็นความเสีย่ งทีส่ าคัญ หรือมีเรื่องทีจ่ าเป็ นต้องหารือร่วมกัน
6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครัง้
7. เลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้จดั การฝ่ ายบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่นัดหมาย เตรียมความพร้อม
สาหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งล่วงหน้า
ก่อนการประชุม และจัดทารายงานการประชุมส่งให้กบั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกคนภายหลังการประชุมเสร็จ
สิน้
4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee: ExCom)
ได้จ ัด ตัง้ ขึ้นโดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 6 สิง หาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติจดั ตัง้
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
ธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง และประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงินกลุ่ม เพื่อทาหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการ ซึ่งสามารถ
อนุมตั ใิ นเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยไม่ตอ้ งนาเสนอคณะกรรมการบริษทั แต่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 100 ล้าน
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เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และเนื่องจากบริษทั เป็ นบริษทั จดทะเบียนภายใต้ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมี
หน้าทีจ่ ดั ทารายงานและเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หากรายการดังกล่าวมีมลู ค่าเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดโดย
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึง่ ในกรณีทวไปของการได้
ั่
มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ คือการเทียบร้อยละ 15 ของสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั จดทะเบียนหรือของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยรวมกัน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญ ดังนี้
1. ให้กรรมการบริหารมีอานาจดดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของบริษทั โดยให้ทาหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการ ภายในกรอบอานาจวงเงินอนุมตั ไิ ม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ท่ี
มีตวั ตนสุทธิของบริษทั จดทะเบียน หรือของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อยรวมกัน แต่ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
2. พิจารณาโครงการลงทุน ควบรวมกิจการ (M&A) การตัง้ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ร่วมทุน ถอนการลงทุน เจรจาต่อรอง
และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวตั ถุประสงค์
3. มีอานาจจัดทา เสนอแนะ และกาหนดนโยบาย แนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดแผนธุรกิจ อานาจการบริหารงาน กาหนดงบประมาณสาหรับประกอบธุรกิจประจาปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ และดาเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดย
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมการบริษทั
5. มีอานาจดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษัท และอนุ มตั โิ ครงการรายจ่ายฝ่ ายทุน รวมทัง้ จัดตัง้
โครงสร้างองค์กร และการบริหาร
6. อานาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน การเปิ ดบัญชีธนาคาร รวมตลอดถึงการเข้าเป็ นผู้คา้
ประกัน หรือการชาระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยาย
สาขา และเพื่อ การด าเนิ น งานต่ า งๆ เป็ นต้ น ทัง้ นี้ มีก ารก าหนดวงเงิน ส าหรับ แต่ ล ะรายการ หรือ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กบั
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทั
7. มีอานาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ในตาแหน่งทีไ่ ม่สงู กว่าตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั
5) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development Committee)
ได้จดั ตัง้ ขึ้นโดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยจะมีหน้ าที่วางนโยบายการ
ดาเนินงานด้านความยั ่งยืนของบริษทั และและได้มกี ารปรับโครงสร้างล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ ั ่งยืนมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญ ดังนี้
1. ให้คาแนะนาและกาหนดแนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาความยั ่งยืน กาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงาน
เพื่อสนับสนุนเป้ าหมายด้านการพัฒนาทีย่ ั ่งยืนของบริษทั
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2. กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญในการพัฒนาความยั ่งยืน ซึง่ จะช่วยให้กลุ่มบริษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายและ
มาตรฐานการสร้างความยั ่งยืนต่างๆ เช่น UN Sustainable Development Goals (SDGs), Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) / Corporate Sustainability Assessment (CSA)
3. ตรวจสอบและควบคุมการดาเนินการของบริษทั ให้เป็ นไปตามทีเ่ ป้ าหมายและพันธกิจของบริษทั ทีต่ งั ้ ไว้ ซึ่งรวมไปถึง
แต่ไม่จากัดเพียง พันธกิจปลาทูน่า (Tuna) พันธกิจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) และนโยบายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยนชน (Human Rights-related Policy)
4. จัดตัง้ คณะอนุกรรมการตามทีเ่ หมาะสม เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายด้านความยั ่งยืนของบริษทั
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ มีค วามซื่อ สัต ย์สุจ ริต มีจ ริย ธรรมในการดาเนิ น ธุ ร กิจ และมีเ วลาเพีย งพอที่จ ะอุ ทิศ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพิจารณาและนาเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากฐานข้อมูล กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ การจ้างหน่ วยงานภายนอกและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดต่อคณะกรรมการบริษทั เฉพาะในกรณีทม่ี กี รรมการพ้นตาแหน่งตาม
วาระ หรือด้วยสาเหตุอ่นื ในระหว่างปี เท่านัน้ ซึ่งต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการใหม่อกี ครัง้ และบุคคลซึ่ง
เข้าเป็ นกรรมการดังกล่า วจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทนเท่านัน้ แต่เมื่อมีการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ตามวาระ และให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการใหม่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด ตามข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทัง้ หมดต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการขออนุ ญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุ ญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 รวมถึงกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด
ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาสุภาพสตรีทม่ี ี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็ นลูกจ้างหรือพนักงานทีไ่ ด้รบั เงินเดือนจากบริษัท หรือบริษัทในเครือ
และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสีย งทัง้ หมด และ
สามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาลงมติในการแต่งตัง้
และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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ในการให้คาแนะนาว่ากรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระสมควรได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่อกี วาระหนึ่ง
หรือไม่นัน้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเป็ นสาคัญ
การจากัดอายุและระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อกี ได้ ทัง้ นี้ กรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่งมาแล้วเป็ นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน หาก
คณะกรรมการประสงค์จะเสนอชื่อให้รบั เลือกเข้ามารับตาแหน่ งต่อไป ให้คณะกรรมการทบทวนความเป็ นอิสระทีแ่ ท้จริง ของ
กรรมการอิสระผูน้ นั ้ เป็ นการประจาทุกๆ ปี
ผลตอบแทนสาหรับผู้บริหาร
บริษทั กาหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง ดังนี้
1. การจ่ายค่าตอบแทนโดยรวม ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิขององค์กรอื่นในระดับโลกเมื่อเทียบกับลักษณะงานที่
คล้ายกัน
2. แผนการจ่ายค่าตอบแทนแปรผัน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การให้ผลตอบแทนตามผลงาน เพื่อสนับสนุ นการเติบโต
อย่างยั ่งยืน และ เป้ าหมายในการสร้างผลกาไร ซึง่ ประกอบด้วย
• ค่าตอบแทนจูงใจในระยะสัน้ โดยวัดผลการดาเนินงานทางธุรกิจ ทีมงาน และความผลงานของแต่ละบุคคล
ในส่วนของ
o ตัวชีว้ ดั ทางการเงิน : Revenue, Operating Profit, Cash Flow
o เป้ าหมายในการทางานและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
• ค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาว ซึ่งถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว และ
ความจงรักภักดีของผูท้ ไ่ี ด้รบั ค่าตอบแทนนี้ และผลประกอบการตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ได้แก่ Net income,
ROCE และ Absolute TSR
ข้อกาหนดด้านความเป็ นเจ้าของของคณะผู้บริหาร
ไทยยูเนี่ยนสนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและคณะผู้บริหารเป็ นเจ้าของหุน้ ของบริษทั เพื่อสร้างความมุ่งมั ่น
และได้รบั ความไว้วางใจจากนักลงทุนของเรา ผูบ้ ริหารควรพิจารณาถือหุน้ สามัญของ บริษทั ในประเทศไทย ตามรายละเอียด
ดังนี้
• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารควรถือหุน้ ของบริษทั เท่ากับหรือมากกว่า 10 ถึง 15 เท่าของฐานเงินเดือนรายปี
• ผู้บริหารระดับสูง ใน Global Leadership Team ควรถือหุ้นของบริษัทเท่ากับหรือมากกว่า 5 เท่าของฐาน
เงินเดือนรายปี
กฎการเรียกคืนโบนัส
กฎการเรียกคืนโบนัสของไทยยูเนี่ยนได้รบั การอ้างอิงจากพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551
ส่ ว นที่ 89/7 ผู้บ ริห ารมีห น้ า ที่ใ นการบริห ารงานของบริษัท ด้ว ยความรอบคอบ ซื่อ สัต ย์สุจ ริต เป็ น ไปตามกฎข้อ บัง คับ
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วัตถุประสงค์และข้อกาหนดของบริษทั รวมถึงความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ไทยยูเนี่ยนขอสงวนสิทธิที์ ่
จะร้องขอให้สมาชิกในทีมผูบ้ ริหารมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทาของตนหากผูบ้ ริหารไม่ปฏิบตั หิ น้าที่เช่นผูบ้ ริหาร เช่น การ
กระทาความผิดขัน้ ร้ายแรงต่อระเบียบวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษทั และนโยบายธรรมาภิบาลองค์กร หรือ
การใช้อานาจหน้าทีใ่ นทางมิชอบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดาเนินงานของบริษทั
เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ในการดูแล
บริหารกิจการให้ดาเนินไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยกาหนดให้เลขานุการบริษทั มีบทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทารายงานการประชุม และจัดเก็บไว้ในที่ท่ปี ลอดภัย โดยจัดเรียง
ตามลาดับเวลาอย่างต่อเนื่อง
• ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการจัดทารายงานการประชุมและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
• ดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
• ดูแลและให้คาปรึกษาในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
• การรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
• ติดตามให้มกี ารดาเนินการตามมติทป่ี ระชุมของคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
• เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุ การบริษทั
• ดาเนินการใดๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศและข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
แผนการสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญและเป็ นสิง่ จาเป็ นของการสืบทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจ
ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ผอู้ านวยการกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคลร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ดาเนินการจัดทาแผนการ
สืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
แผนการสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหาร
บริษทั ให้ความสาคัญกับการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง โดยระบุตาแหน่ งงานทีม่ คี วามสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต (Critical Positions) รวมถึงกาหนดขัน้ ตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความสามารถ
ประเมินศักยภาพของผู้บริหารที่สอดรับ กับแผนกลยุทธ์ทางธุร กิจดังกล่าวไว้อย่ างชัดเจน (Talent Review Process) และ
ดาเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยผลการประเมินจะทาให้บริษัทสามารถวิเคราะห์ศกั ยภาพของผู้บริหารและองค์กรในภาพรวม ( Organization
Capability) และใช้เป็ นแนวทางการวางแผนสืบทอดตาแหน่ งผูบ้ ริหารต่างๆ ซึ่งบริษทั มีการดาเนินการควบคู่กนั ไป ทัง้ ในส่วน
ของการวางแผนพัฒนาพนักงานภายในทีม่ คี วามสามารถและมีศกั ยภาพ (Individual Development Plan) และการสรรหาผูท้ ่ี
เหมาะสมจากภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทนั กับการสืบทอดตาแหน่งงานทีส่ าคัญ (Succession Planning)
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ทัง้ นี้ บริษัทจะมีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้ าในการพัฒนาพนักงานที่จะม ารับการสืบทอดตาแหน่ ง
(Successor) อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประเมินสถานการณ์ความต้องการทางธุรกิจ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงานไว้ล่วงหน้าเป็ นระยะๆ เพื่อปรับแผนการสรรหา พัฒนา และจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งให้มปี ระสิทธิภาพ สอดรับ
กับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ และมีบุคลากรทีพ่ ร้อมสาหรับสืบทอดตาแหน่งสาคัญต่างๆ
การปฐมนิ เทศและการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
บริษทั จัดทาคู่มอื สาหรับกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้รบั ทราบถึงข้อมูลของบริษทั วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ
ที่สาคัญเพียงพอ ซึ่งจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการทุกท่าน
สามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้อย่า งต่อ เนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่กากับดูแ ลกิจการของบริษัทได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดให้มกี ารประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทัง้ รายคณะและรายบุคคลทุกคน เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ ตัง้ แต่ปี 2556 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขที่ดขี ้นึ โดยมีหลักเกณฑ์
ขัน้ ตอนและผลการประเมินในภาพรวมเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) ความโดดเด่นในความรูค้ วามสามารถ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีหวั ข้อการประเมินดังนี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) การดาเนินการในการประชุมชุดย่อย
3) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคลหัวข้อการประเมิน ดังนี้
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1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4) การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ซึ่งพิจารณาจากเป้ าหมายและสถานะของความสาเร็จของ
แต่ละเป้ าหมาย โดยมีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
1) ความเป็ นผูน้ า
2) การกาหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
5) ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7) การบริหารและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8) การสืบทอดตาแหน่ง
9) ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน รวมถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ตลอดจนกรรมการที่
ได้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึน้ ก็ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความเหมาะสม เช่น เป็ นกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการส่งเสริม ให้มกี ารฝึ กอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ทเ่ี กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั
ได้แก่ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุ การบริษัท เพื่อให้เกิดการรับรู้
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละนามาปรับปรุงการทางานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ เลขานุการบริษทั
ต้องจัดทาแฟ้ มเอกสารเพื่อนาเสนอข้อมูลของบริษทั ได้แก่ ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดาเนินธุรกิจ นโยบายกากับดู แลกิจการ
จริยธรรมธุรกิจ รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร และข้อมูลอื่นใดทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ นอกจากนี้
คณะกรรมการได้จดั ให้มโี ครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารรายงานให้ทป่ี ระชุมรับทราบเป็ นประจา
ทุกปี
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการจัดให้มสี ายงานตรวจสอบ เพื่อทาหน้าทีส่ อดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่
สาคัญ อย่ า งสม่ า เสมอ และให้ค วามมั ่นใจว่า บริษัทมีร ะบบที่มีป ระสิทธิผลซึ่งจะส่ ง เสริมความน่ าเชื่อ ถือให้กับงบการเงิน
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดและประเมินความเสีย่ งของกิจการ กาหนดมาตรการ
ป้ องกันและบริหารความเสี่ยง และมีการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทัง้ การดาเนินงาน และการกากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน (Compliance control) การจัดการความเสีย่ งและการให้ความสาคัญต่อรายการผิดปกติทงั ้ หลาย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกาหนดให้มนี โยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งมอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินปั จจัยเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ
ซึ่งคณะทางานจะประกอบด้วย ฝ่ ายบริหารและผู้บริหารระดับสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยเสี่ยงนัน้ ๆ โดยจะทาการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ที าให้เกิด ความเสี่ยง เพื่อกาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนัน้ หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนัน้ รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิบตั ิตามมาตรการที่
กาหนดไว้ และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการต่อไป
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการเห็นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
ตลอดจนผูล้ งทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน จึงจัดให้มกี ารสื่อสาร
ข้อมูลของบริษทั ในส่วนของการดาเนินงานและสถานะทางการเงินภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างชัดเจนทันเวลา เพื่อทาให้
กลุ่มเป้ าหมายมีความเข้าใจในบริษทั ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ จะทาให้บริษทั ได้รบั การยอมรับและสนใจทีจ่ ะเข้ามาลงทุน อีกทัง้ ยังทา
ให้บริษทั ได้รบั มุมมองของสาธารณชนทีม่ ตี ่อบริษทั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการวางเป้ าหมายและกลยุทธ์ของบริษทั ต่อไป โดยจัด
ให้มหี น่ วยงานเฉพาะเพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อ สารกับผูถ้ อื หุน้ และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่าง
เท่าเทียมกัน มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลของบริษทั และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน นอกจากนี้
ยังเปิ ดเผยนโยบายกากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ ยง และนโยบายเกีย่ วกับการดูแลสังคม
และสิง่ แวดล้อม นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเหตุผลในส่วนทีย่ งั ไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ รวมถึงการเผยแพร่ผลการดาเนินงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaiunion.com
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ทารายงานความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
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
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็ นอิสระภายในกรอบของการกากับดูแล
กิจการทีด่ ซี ง่ึ ถือปฏิบตั มิ าโดยสม่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ เสมือนเป็ นการทารายการกับบุคคลภายนอก และ
ได้จดั ทารายงานสรุปเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิน้ ปี ไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือขอ ง
บุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เพื่อให้
บริษัทมีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั ย่อยได้
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) ของบริษทั ทีม่ สี าระสาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื
กรรมการ ผู้บ ริห าร และบุ ค คลที่บ ริษัท ก าหนดแจ้ง เกี่ย วกับ การซื้ อ ขายหุ้น ต่ อ คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ ท่ี
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
กรรมการและผูบ้ ริหารสี่รายแรกหรือเทียบเท่ามีหน้าทีใ่ นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีในวันทีท่ าการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ให้
กรรมการและผู้บริหารหรือหน่ วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มี
หน้ าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและ
ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ติ ่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
นอกจากนี้ เลขานุ การบริษัทต้องรายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัท ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และนาเสนอสรุปรายงานการถือ
ครองและการเปลีย่ นแปลงในหลักทรัพย์ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบในการประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุก
ปี และรายงานประจาปี ของบริษทั
การทารายการระหว่างกัน
นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อย กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูต้ รวจสอบ
การทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันทีต่ ้องได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแลให้บริษทั
ปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน และข้ อ บัง คับ ประกาศ ค าสั ่งหรือ ข้อ กาหนดของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยง และการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อย ตลอดจนปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทัง้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของ
รายการ รายการระหว่างกันได้กระทาอย่างยุตธิ รรม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้า
ตามราคาตลาดและเป็ น ไปตามปกติธุ ร กิจ การค้า (Fair and at arm’s length) และมีก ารเปรีย บเทีย บราคาที่เ กิด ขึ้น กับ
บุคคลภายนอก ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ บริษทั จะจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญ
อิส ระ หรือ ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท เป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการดัง กล่ า ว เพื่อ น าไปใช้ป ระ กอบการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วน
ได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษทั จะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัท และใน
รายงานประจาปี
รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทาธุรกิจดังกล่าวถือเป็ น
การดาเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกาหนดราคาซื้อขายเป็ นไปตามราคาตลาด
และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) และ/หรือตามรายละเอียดทีร่ ะบุในสัญญาทางการค้า เพื่อให้ม ั ่นใจ
ว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดทีบ่ ริษทั จะได้รบั เป็ นสาคัญ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและ
สายงานตรวจสอบจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลและตรวจทานการดาเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่
กรรมการหรือผูบ้ ริหารซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมและไม่อยู่ในทีป่ ระชุมนัน้
การต่อต้านการคอร์รปั ชัน
คณะกรรมการบริษัทมีมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2557 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 อนุ มตั ินโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน โดยมีรายละเอียดกาหนดไว้ดงั นี้
บริษัท จะไม่ยอมรับการคอร์ร ัปชัน ในทุก รูป แบบ โดยครอบคลุมธุร กิจและรายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิ และกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านการค อร์รปั ชันซึ่งมี
รายละเอียดข้อปฏิบตั ทิ เ่ี คร่งครัด เพื่อป้ องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตาม
นโยบายนี้ ทัง้ นี้ บริษทั มีการสอบทานแนวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย ธุรกิจ และดารงไว้ซ่ึงการดาเนินธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้โดยทัวกั
่ น และสื่อสารนโยบายนี้ไปยังผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้ องกันความ
เสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน บริษทั จะให้ความคุม้ ครองต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน และแนวปฏิบตั เิ พื่อต่อต้านการคอร์รปั ชันนี้
การกระทาใดๆ ของบุคลากรของบริษทั ทีเ่ ป็ นการคอร์รปั ชัน ให้ถอื เป็ นความผิดขัน้ ร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกี่ยวกับ
เรื่องทัวไป
่ และให้ได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษทั
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการต่อต้านคอร์รปั ชัน
1) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ รวจสอบและกากับ ให้ม ั ่นใจว่าการดาเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นไปตาม
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีก่ ากับดูแล
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทัง้ ด้านการเงินและการดาเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล
รวมถึงกระบวนการอื่นๆในบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน จั ดให้มชี ่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสการกระทาอันอาจนาสู่การคอร์รปั ชัน การให้คาแนะนาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
2) ผูบ้ ริหารมีหน้าทีน่ านโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี้ไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ สื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผมู้ สี ่วนได้เสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยกาหนดให้มรี ะบบการบริหารจัดการและมาตรการทีเ่ หมาะสมในการกากับและส่งเสริม
การดาเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และ
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ
3) ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและป้ องกันความเสีย่ งด้านการคอร์รปั ชัน ในงานทีร่ บั มอบหมาย รวมทัง้
แจ้งเบาะแส หากพบการกระทาอันส่อทุจริตหรือเสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน
ข้อปฏิ บตั ิ ทั ่วไป
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผอู้ ่นื อาศัยอานาจหน้าทีใ่ น
ตาแหน่ งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเรียกร้อง หรือดาเนินการเพื่อการคอร์รปั ชัน่ โดยยังประโยชน์
อันมิชอบต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
2) นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายแล้ว การกระทาในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง
o การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ
o การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิง่ ของแทนเงินสด
o การติดสินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน
o การยักยอกทรัพย์สน
ิ หรือเวลางาน ของบริษทั
o การฟอกเงิน
o การยับยัง้ หรือขัดขวาง กระบวนการยุตธิ รรม และกระบวนการตามกฎหมาย
o การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้สงิ่ ของและบริการ
การโฆษณาส่งเสริม ฯลฯ
o การบริจาคเพื่อการกุศล
o เงินสนับสนุ น
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พงึ จะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
ข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ
รวมถึง บริการต่างๆ จากคู่คา้ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษทั ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทีไ่ ม่
สุจริต หรือเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ต่อคู่คา้ หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง
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2) การเลี้ยงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษทั หรือในกรณีท่ี
ไม่มรี ะเบียบข้อบังคับกาหนดไว้ ให้ดาเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝงดังกล่าว
ข้างต้น
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้จดั ให้มชี ่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีแ่ สดงว่าผูม้ สี ่วนได้เสียได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายจากการดาเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือ กลุ่มใดกระทาการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดย
สามารถยื่นเรื่องได้ท่ี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูจ้ ดั การทัวไปสายงานตรวจสอบ
่
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ชัน้ 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369
หรือ E-mail complaint@thaiunion.com
โดยผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทัง้ ทีเ่ ป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลทีร่ บั จ้างทางานให้แก่บริษทั หรือผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่ม
อื่นทีเ่ ป็ นผูแ้ จ้งเบาะแส จะได้รบั การปกป้ องและคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้
………………………………………………………………………………….
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