รายงานผลการดาเนิ นงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิ จการ
1) สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ บริษทั ควรจัดให้มขี ้นึ
โดยอาศัยพืน้ ฐานซึง่ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม ความเชื่อมั ่นไว้วางใจ และการปฏิบตั งิ าน
ในมาตรฐานทีส่ งู ตามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ซึง่ จะส่งผล
ต่อความเชื่อมั ่นของผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั ่นคง
และเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ตลอดจนเพิม่ มูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือ หุ้นโดยคานึง ถึงผู้มสี ่วนได้เสีย คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม่าเสมอ
สาหรับปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ได้รบั การประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดย
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยซึ่งได้รบั มอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และจากการ
สารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจาปี 2563 (CGR 2020) เพื่อทาการสารวจและติดตามพัฒนาการ
ด้านการกากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทยโดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินทีพ่ ฒ
ั นาจากหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีข อง Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดีส าหรับ บริ ษั ท จด
ทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ดาเนินการจัดทาและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
บริษั ท ก็เ ป็ นหนึ่ ง ในบริษัท ที่ไ ด้ร ับ ผลการประเมิน รายงานการก ากับ ดู แ ลกิจ การ (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)
1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ - ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องมีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะและไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิส ระ หมายถึง บุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติเ กี่ยวกับ ความเป็ น อิสระตามแนวทางเดีย วกัน กับ คุ ณสมบัติข องกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้อ งสามารถดู แลผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุ กรายได้เท่ าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยัง ต้อ ง
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียน ทัง้ นี้ให้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นข้อมูในบริษทั
3) ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการของบริษัท รวมทัง้ ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 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
- ความสัมพันธ์ครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติ รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ
รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายไม่อสิ ระ มูลค่ารายการ >=20 ล้านบาท หรือ >=3% ของ NTA ของบริษทั แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทัง้ นี้ในการพิจารณามูลค่ารายการ ให้นับรวมรายการที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันทีม่ รี ายการในครัง้ นี้
ด้วย
6) ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
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7) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และมีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนด
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของ
บริษทั
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
บริษัท จะเลือ กผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิและมิไ ด้เ ป็ นลู ก จ้างหรือ พนัก งานที่ไ ด้รบั เงินเดือ นจากบริษัท หรือ บริษัท ในเครือ ไม่ได้ม ีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจา และมีอสิ ระจากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ ซึง่ จะเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาลงมติใน
การแต่งตัง้ และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีกครัง้ หนึ่ง
(2) กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
บริษทั ดาเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาพิจารณาองค์ประกอบความ
เหมาะรวมประกอบด้วยคุณสมบัตขิ องกรรมการทัง้ ปั จจุบนั และอนาคต ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์ ประวัตกิ าร
กระทาผิดทางกฎหมาย องค์ประกอบของความเป็ นอิสระ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษั ท
เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางในการดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และอนาคต โดยจัดทาเป็ นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกาหนดเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการทีต่ อ้ งการเป็ นประจาทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังได้พจิ ารณาถึงความ
หลากหลายจากทีม่ าในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบริษัท การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถอื หุ้น บริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก
และฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เป็ นต้น
สาหรับ กรณีท่ีก รรมการพ้น จากตาแหน่ ง ตามวาระ ถ้าพิจารณาแล้ ว เห็น ว่า กรรมการเดิม ที่พ้น จากต าแหน่ งตามวาระไม่
เหมาะสมหรือ กรณีท่ตี าแหน่ ง ว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากตาแหน่ ง หรือด้วยสาเหตุอ่ืนในระหว่างปี เป็ นต้น ก็จะพิจารณาและ
นาเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดต่อคณะกรรมการบริษทั โดย
การตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ตลอดจนการนาฐานข้อมูลกรรมการมาร่วมพิจารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของ กลต. เป็ นต้น และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้ กรรมการใหม่อกี ครัง้ และบุคคลซึ่งเข้าเป็ น
กรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทนเท่านัน้ แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทุก
ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด ตามข้อ 1 เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทัง้ หมดต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการขออนุญาตเสนอขาย
หุน้ ทีอ่ อกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
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จานวนกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่ละกลุ่ม
1. กลุ่มจันศิริ
2. กลุ่มนิรุตตินานนท์
3. บริษทั มิตซูบชิ ิ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
4. กลุ่มบุญมีโชติ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2 คน
1 คน
1 คน
1 คน

ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุมทีส่ รรหามาตามวิธกี ารข้างต้นนัน้ จะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลทีถ่ ูกศาลสั ่งพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือเป็ นบุคคลล้มละลาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื อยู่ในบัญชีรายบุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ หรือกฎหมายที่
เกีย่ วกับธุรกิจทางการเงินในทานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย
นัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการหลอกลวง
ฉ้อฉล หรือทุจริต
(5) เคยต้องคาพิพากษา หรือถูกดาเนินคดี หรือถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากกระทาความผิดตาม (4)
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เนื่องจากการกระทาโดยทุจริต
(7) มีพฤติกรรมทีแ่ สดงว่ามีเจตนาอาพรางฐานะการเงิน หรือผลการดาเนินงานทีแ่ ท้จริงของบริษทั ทีม่ หี ุน้ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนหรือของบริษทั ทีเ่ คยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือเคยแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรือปกปิ ดข้อความจริง
อันเป็ นสาระสาคัญทีค่ วรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) มีพฤติกรรมในระหว่างทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ทีม่ หี ุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษทั ที่
เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ ประชาชน โดยขาดความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ ของบริษัท และก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ อย่างร้ายแรง
(9) มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการท าหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทและบริษัท ย่อย ฝ่ าฝื นหรือ
ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของแต่ละปี บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยได้เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาและ
นาเสนอในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อไป โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสามารถติดตามรายละเอียด วิธกี าร เงื่อนไข ตลอดจนดาวน์โหลดแบบคา
ขอต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ที่ https://investor-th.thaiunion.com/shareholder_meeting.html
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1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
- การเข้าร่วมประชุมระหว่างปี 2564
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั

การประชุม การประชุม
คณะกรรมการ สามัญผูถ้ อื
หุน้

การประชุม
วิสามัญผู้
ถือหุน้

สาเหตุทไ่ี ม่เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้

1. นายไกรสร

จันศิริ

5/5

ร่วมประชุม

ไม่มปี ระชุม

2. นายเชง
3. นายชวน

นิรุตตินานนท์
ตัง้ จันสิริ

5/5
5/5

ร่วมประชุม
ร่วมประชุม

ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม

4. นายธีรพงศ์

จันศิริ

5/5

ร่วมประชุม

ไม่มปี ระชุม

5. นายฤทธิรงค์

บุญมีโชติ

6. นายโนริโอะ

ไซกุสะ

5/5
2/5

ร่วมประชุม
ไม่ได้ร่วม

ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม มิได้มถี นิ่ พานักในประเทศไทยและติด
ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส *

3/3

ร่วมประชุม

ไม่มปี ระชุม ลาออกสิงหาคม 64

8. นายชาน
9. นายศักดิ์
10. ดร. ธรรมนูญ

ชู ชง
เกีย่ วการค้า *
อานันโทไทย

5/5
2/2
5/5

ร่วมประชุม
ร่วมประชุม
ร่วมประชุม

ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม ลาออกพฤษภาคม 64
ไม่มปี ระชุม

11. นายกีรติ

อัสสกุล

5/5

ร่วมประชุม

ไม่มปี ระชุม

12. นายนาถ
13. นางพรรณสิรี

ลิว่ เจริญ
อมาตยกุล **

5/5
4/4

ร่วมประชุม
ไม่ได้ร่วม

ไม่มปี ระชุม
ไม่มปี ระชุม กรรมการเข้าใหม่ พฤษภาคม 64

14. ดร. ภคพรรณ

ลีวุฒนิ ันท์ **

3/3

ไม่ได้ร่วม

ไม่มปี ระชุม กรรมการเข้าใหม่ สิงหาคม 64

หน้าที่ 4

- การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน

จันศิร ิ
นิรุตตินานนท์
ตัง้ จันสิร ิ
จันศิร ิ
บุญมีโชติ
ไซกุสะ
เกรวาล ซาบจิตต์ เอส *
ชู ชง
เกีย่ วการค้า *
อานันโทไทย
อัสสกุล
ลิว่ เจริญ
อมาตยกุล
ลีวุฒนิ ันท์

เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน โบนัสกรรมการ
รวม
(บาท)
กรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
(บาท)
ตรวจสอบ
สรรหาฯ บริหารความ
ทัง้ สิ้ น
เสีย่ ง
190,000
870,000
2,578,226
3,638,226
95,000
435,000
1,289,113
1,819,113
95,000
435,000
1,289,113
1,819,113
95,000
435,000
120,000
1,289,113
1,939,113
95,000
435,000
1,289,113
1,819,113
40,000
435,000
1,289,113
1,764,113
55,000
246,613
1,289,113
1,590,726
95,000
435,000
120,000
1,289,113
1,939,113
35,000
128,333
230,000
15,000
15,000
1,289,113
1,802,446
95,000
435,000
345,000
360,000
180,000
1,289,113
2,704,113
95,000
435,000
360,000
1,289,113
2,179,113
95,000
435,000
575,000
165,000
1,289,113
2,514,113
80,000
306,667
230,000
165,000
736,667
60,000
189,677
120,000
249,677

รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้ น

1,220,000

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั

1. นายไกรสร
2. นายเชง
3. นายชวน
4. นายธีรพงศ์
5. นายฤทธิรงค์
6. นายโนริโอะ
7. นายราวินเดอร์ สิงห์
8. นายชาน
9. นายศักดิ์
10. ดร. ธรรมนูญ
11. นายกีรติ
12. นายนาถ
13. นางพรรณสิร ี
14. ดร. ภคพรรณ

5,656,290

1,380,000

540,000

1,080,000

16,758,469

(2) ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ ได้แก่ วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มถี ิ่นพานั กใน
ประเทศไทยและมีอายุไม่เกิน 70 ปี เท่านัน้ ) ค่าอบรมสัมมนา และอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ
1.3 การกากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่กากับ ดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อ ยและกิจ การอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ างมี
นัยสาคัญ และเป็ นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึง การกากับ ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่ อ ยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปเป็ นประเด็นสาคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. ติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่างสม่าเสมอ
2. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์
และงบประมาณตามทีม่ กี ารอนุมตั ไิ ว้
3. อนุ มตั งิ บประมาณเพื่อการลงทุน การทารายการการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ การกู้ยมื หรือการขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน การให้กู้ยมื เงิน การเพิม่ ทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มผี ลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม
4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การทารายการเกีย่ วโยงกัน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการกากับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
5. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง พิจารณานโยบายและแนวทางบริหารความเสีย่ งของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
6. แต่งตัง้ ตัวแทนไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อดูแล
การบริหารงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดให้บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทนัน้ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทา
รายการเกีย่ วโยงทีส่ อดคล้องกับบริษทั
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26,634,759

1.4 การติ ดตามให้มีการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการกากับดูแลกิ จการ
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องไว้ในนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั ่นต่อผูม้ สี ่วนได้
เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปี ท่ีผ่านมา บริษัท ได้ม ีการติดตามไปยังหน่ วยงานแต่ละหน่ วยเพื่อ ให้เกิดการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดี
ครอบคลุมทุกเรื่อง ดังนี้
(1) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริษทั มีการกาหนดจรรยาบรรณไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร รับตาแหน่งบริษทั อื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั ในกลุ่มและ
ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษทั ซึง่ อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
- คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษทั ดูแลและติดตามรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยจัดทารายงานสรุปเป็ นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิน้ ปี ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารมีส่วนได้เสีย
จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนัน้ ๆ ซึ่งในปี 2564 ไม่พบการทา
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้
- บริษทั กาหนดว่า ธุรกรรมทีม่ ขี นาดรายการภายใต้วงเงินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั จดทะเบียน (NTA)
ต้องเข้าคณะกรรมการบริหาร (Group Executive Committee: ExCom) เพื่อพิจารณาว่า มีความเหมาะสมและไม่ทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบธุรกรรมของบริษทั ทีม่ กี บั คู่คา้ และมีขนาดรายการ
ใหญ่ว่า เป็ นรายการทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์
บริษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่าน
รับทราบคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กัน ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมของรายการอย่างเป็ นอิสระภายในกรอบของการกากับดูแลกิจการทีด่ ซี ่งึ ถือปฏิบตั มิ า
โดยสม่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ เสมือนเป็ นการทารายการกับบุคคลภายนอก และได้จดั ทารายงานสรุปเป็ นรายไตรมาส
และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษทั ยัง
กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วน
ได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั มีขอ้ มูลประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนด
เกี่ย วกับ การท ารายการที่เ กี่ ย วโยงกัน ซึ่ง เป็ น รายการที่อ าจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่ ก ารถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั ย่อยได้
หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะโดย กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุน้ ต่อเลขานุ การบริษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย ตลอดจนแจ้งต่อสานักงาน
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3
วันทาการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูล
ภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มหี น้าทีเ่ กี่ยวข้อง และการไม่ซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 30 วัน
ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ซึง่ ยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
นอกจากนี้ ในแต่ละปี คณะกรรมการได้มกี ารจัดทาแบบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั แล้ว แบ่งเป็ นหัวข้อหลักดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสีย่ ง
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ระบบการติดตาม

นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยังเป็ นผูด้ ูแลตรวจสอบความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่ า สามารถดูแลและป้ อ งกัน
ทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจะมีความอิสระในการดาเนินงาน ดังนัน้ จากการทีฝ่ ่ ายตรวจสอบได้เข้า
ตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อยระหว่างปี ทผ่ี ่านมา และได้รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างเป็ นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
โดยบริษทั ได้มกี ารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและได้
่
รบั การรับรองตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครัง้ ที่ 4/2560 ให้เป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2561 และในปี ท่ผี ่านมา บริษัทได้รบั การพิจารณาต่ออายุสมาชิกและเข้าร่วมงานรับใบประกาศนียบัตรไปเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2564

ในปี 2564 บริษทั ได้ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล
่
(International Anti-Corruption Day) เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ ในเรื่อ งการทุ จริต ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ท่ที างองค์กร
ต่อ ต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย) รัฐบาลไทย และสานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 9 ธันวาคม 25646
บริษทั ได้ประกาศแนวปฎิบตั ิ “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในช่วงเทศกาล
ปี ใหม่เพื่อเป็ นการสร้างมาตรฐานที่ดใี นการปฏิบตั งิ านของบุคลากรโดยมุ่งหวัง
ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทนและเป็ นการตอกย้าการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดอี ีก
ด้วย
สาหรับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ มีรายละเอียดกาหนดไว้ดงั นี้
บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทัง้ หมดในทุกประเทศและทุกหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษทั ได้จดั ทาแนวปฏิบตั ิ และกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านการคอร์รปั ชันซึ
่ ่งมีรายละเอียดข้อปฎิบตั ิท่ี
เคร่งครัด เพื่อป้ องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายนี้ ทัง้ นี้ บริษทั มีการสอบทาน
แนวปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และดารงไว้ซ่งึ การดาเนิน
ธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรม โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้โดยทัวกั
่ น และสื่อสาร
นโยบายนี้ไปยังผู้มสี ่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงต่อการคอร์ร ปั ชัน่ ตลอดจนการฝึ กอบรมให้ความรู้แก่พนั กงาน
นอกจากการสื่อสารดังกล่าวแล้ว พนักงานยังสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Ocean Connect Thai Union ซึ่งเป็ น
ช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่คา้ ก็สามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั
บริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ และแนวปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านคอร์รปั ชัน่ การกระทาใดๆ ของบุคลากรของบริษัท ทีเ่ ป็ นการคอร์รปั ชัน่ ให้ถอื เป็ นความผิดขัน้
ร้ายแรงต่อระเบียบวินัยเกีย่ วกับเรื่องทัวไป
่ และให้ได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษทั อีกทัง้
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มีมาตรการคุม้ ครองและให้ความเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ องค์กร ป็ นธรรมแก่ผรู้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลเบาะแส
ทีเ่ กี่ยวข้องด้วย โดย Whistleblowing จะเป็ นเครื่องมือในแง่ของการเป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็ นช่องทางในการปราบปราม
การทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงทีก่อนทีป่ ั ญหานัน้ จะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะทางการ
เงินขององค์กรอย่างรุนแรงในภายหลังได้ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่าเสมอ
บริษัท จัดท าช่อ งทางสาหรับแจ้ง เบาะแสให้แ ก่ พนั กงานของไทยยูเ นี่ยนทัว่ โลก (Whistleblower Platform) ทัง้ นี้ บริษัท มี
นโยบายทีจ่ ะรักษาข้อมูลความลับ และคุม้ ครองผูท้ ร่ี ายงานได้เป็ นอย่างดี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ รวจสอบและกากับ ให้ม ั ่นใจว่าการดาเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นไปตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีก่ ากับดูแลการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทัง้ ด้านการเงินและการดาเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ในบริษทั
ทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ จัดให้มชี ่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาอันอาจนาไปสู่การคอร์รปั ชัน่
การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั อย่าง
สม่าเสมอ
2) ผูบ้ ริหารมีหน้าทีน่ านโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี
่ ้ไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ สื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยกาหนดให้มรี ะบบการบริหารจัดการและมาตรการทีเ่ หมาะสมในการกากับและส่งเสริมการดาเนินการ และ
ทบทวนระบบและมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันอย่
่ างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย และธุรกิจ
3) ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและป้ องกันความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ในงานทีร่ บั มอบหมาย รวมทัง้ แจ้งเบาะแส หาก
พบการกระทาอันส่อทุจริตหรือเสีย่ งต่อการคอร์รปั ชัน่
ข้อปฏิบตั ทิ วไป
ั่
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผูอ้ ่นื อาศัยอานาจหน้าทีใ่ นตาแหน่ งของตน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ดาเนินการ เพื่อการคอร์รปั ชัน่ โดยยังประโยชน์อนั มิชอบต่อตนเองหรือ
ผูอ้ ่นื
2) นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายแล้ว การกระทาในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง
- การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ
- การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิง่ ของแทนเงินสด
- การติดสินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน
- การยักยอกทรัพย์สนิ หรือเวลางาน ของบริษทั
- การฟอกเงิน
- การยับยัง้ หรือขัดขวาง กระบวนการยุตธิ รรม และกระบวนการตามกฎหมาย
- การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ
การให้สงิ่ ของและบริการ การโฆษณาส่งเสริม
- การบริจาคเพื่อการกุศล
- เงินสนับสนุน
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ อันไม่พงึ จะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื

หน้าที่ 8

(4) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีแ่ สดงว่าผูม้ สี ่วนได้เสียได้รบั ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายจาก
การดาเนินงานของบริษทั หรือการทีพ่ นักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทาการใดทีท่ ุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ท่ี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูจ้ ดั การทัวไปสายงานตรวจสอบ
่
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ชัน้ 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369
Email: compliant@thaiunion.com
หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษทั http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html
นอกจากนี้ ยังมีช่องทางภายในองค์กรสาหรับการร้องเรียนของพนักงานอีกหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดช่องทางดังกล่าวได้ท่หี วั ข้อ “ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน” โดยผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนทัง้ ทีเ่ ป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลทีร่ บั จ้างทางานให้แก่บริษทั หรือผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็ นผูแ้ จ้งเบาะแส จะ
ได้รบั การปกป้ องและคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้
(5) การติดต่อคณะกรรมการ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ เสนอข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสทีพ่ บเห็น อันจะนามาซึง่ ความ
เสียหายต่อบริษทั การกระทาใดทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษทั โดยสามารถแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่งมาที่
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1) ส่งไปรษณียต์ ามทีอ่ ยู่ดา้ นล่างนี้
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายสานักเลขานุการบริษทั
979/12 ชัน้ เอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2) ส่งผ่านอีเมลล์
คณะกรรมการบริษทั ผ่านเลขานุ การบริษทั ที่ CompanySecretary.TU@thaiunion.com
3) ส่งทางหน้ า เว็บ ไซต์ข องบริษัท http://www.thaiunion.com/th/contact โดยเลือ กแผนกที่ต้อ งการติดต่ อ เป็ น Company
Secretary หรือผ่านเว็บไซต์ http://thaiunion.ethicspoint.com

หน้าที่ 9

2) รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผ่านมา
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิด้าน
การบัญชีการเงิน การบริหารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติ ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือทีป่ รึกษาใดๆ ของบริษทั
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิ้น 5 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้
เป็ นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต รวมทัง้ พิจารณาผล
ของการตรวจสอบภายในและการดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุงของทัง้ กลุ่ม บริษัท รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุม ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีดงั นี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.

นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า (ลาออกวันที ่ 10 พฤษภาคม 2564)
นายนาถ ลิว่ เจริญ*
ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
นางพรรณสิรี อมาตยกุล (แต่งตัง้ วันที ่ 10 พฤษภาคม 2564)

ตาแหน่ง

สถานะ

ประธาน
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุม
2/2
5/5
5/5
3/3

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

* หมายเหตุ: ในวันที ่ 10 พฤษภาคม 2564 ได้มกี ารแต่งตัง้ นายนาถ ลิว่ เจริญ กรรมการตรวจสอบ ขึ้นดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ
ตรวจสอบแทน นายศักดิ์ เกีย่ วการค้า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระตามขอบเขตทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้กากับดูแลตามกฎ
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุก
ปี การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปี 2564 มีดงั นี้
1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทีส่ าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2564 ของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึ่งได้จดั ทาตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นทีส่ าคัญรายการพิเ ศษ
และได้ร ับ ค าชี้แ จงจากผู้สอบบัญ ชี ฝ่ ายจัด การ สายงานตรวจสอบทัง้ ทางด้า นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้า นระบบ
สารสนเทศ จนเป็ นทีพ่ อใจว่าการจัดทางบการเงินรวมทัง้ การเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่ าว ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้
สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็ นรายงานความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีเป็ น
การเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ กันอย่างอิสระถึงการได้รบั ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลทีม่ สี าระสาคัญ ใน
การจัดทางบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้งบการเงิน เรื่อง
สาคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ได้รบั การยืนยันว่าไม่มี
ปั ญหาในการปฏิบตั งิ าน มีความเป็ นอิสระและได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี
2. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รายการได้มาจาหน่ ายไป หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ ยวข้องก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทและ / หรือผู้ถือหุ้นตามขนาดของ
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รายการ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใสและสมเหตุสมผล พร้อมทัง้ เปิ ดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบอย่างถูกต้องตามเวลาทีก่ าหนด
3. การสอบทานการกากับดูแลกิ จการทีด่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี พบว่ากรรมการบริษัทและ
พนักงานได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการเป็ นแบบอย่างทีด่ ี บริษทั มีการนา
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ใิ ช้อย่างจริงจัง โดยได้รบั การต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตเป็ นครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทัง้ การกากับดูแลกิจการโดยคานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่ าง
เป็ นรูปธรรม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่ง ครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่และการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความพร้อมของ
กรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผูส้ อบบัญชี การสอบทานรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงาน การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม ภายใน กระบวนการรับเรื่อ งร้อ งเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมกรรมการ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสายงานตรวจสอบและเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยู่
ในเกณฑ์ทน่ี ่าพึงพอใจ นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริตเพื่อส่ง เสริมให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แจ้งข้อกังวลใด ๆ เกีย่ วกับการกระทาผิดและการทุจริตด้วยความมั ่นใจ คณะกรรมการ
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั มีหน่วยงานบริหารความเสีย่ งเป็ นผูป้ ระสานงานและรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และมีอนุ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีกรรมการอิสระเป็ นประธานอนุ กรรมการทาหน้าที่พจิ ารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงและ
แผนการจัดการความเสี่ยง รวมทัง้ ทบทวนความเสีย่ งและติดตามการบริหารความเสีย่ งรายไตรมาส การพิจารณาปั จจัยเสีย่ งทัง้ ภายใน
และภายนอก โอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ สอบทานสัญญาณเตือน
ภัยตามหลักการทีก่ าหนดไว้
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากแผนงานและรายงานของสาย
งานตรวจสอบทัง้ ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการประเมินตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่ามี
ความเพีย งพอ เหมาะสมกับ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของไทยยูเ นี่ ยน และสอดคล้อ งกับ ผู้ส อบบัญ ชีท่รี ายงานว่ า จากการสอบทานไม่พบ
ข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
6. การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสายงานตรวจสอบเป็ นประจาทุก
ปี ในปี 2564 สายงานตรวจสอบได้ทบทวนและปรับกลยุทธ์การปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และความ
เสีย่ งในยุค New Normal โดยใช้ Data Analytics วิเคราะห์ความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ลง Fieldwork เท่าทีจ่ าเป็ น และใช้การ
remote audit ในการตรวจสอบระบบงานต่างๆ สาหรับการพัฒนางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้ความสาคัญทัง้ การพัฒนา
บุคลากรและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็ นไปตามหลักการของมาตรฐานการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
7. การพิ จารณาเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีในปี ท่ผี ่า นมาเป็ นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติ
รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิส ระของผู้ สอบบัญ ชีแ ล้ว เห็นว่าถูกต้อ งตามหลัก เกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นายพงทวี
รัตนะโกเศศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือนางสาว
อมรรัตน์ เพิม่ พูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4599 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
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ของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และใน
กรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัด ระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็ นอิส ระอย่ างเพียงพอ ตลอดจนได้ใ ห้ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่า เทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั มีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มี การปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมีระบบการ
บริห ารความเสี่ย งและการควบคุ ม ภายในที่เ พีย งพอ และมีก ารก ากับ การปฏิบัติต ามกฎเกณฑ์ โดยมี ก ารตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และพนักงานทัง้ หมดของบริษัทภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจ การที่ดจี ะสามารถทาให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างน่ าพอใจและ
ยังยื
่ น อันจะทาให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รบั ผลตอบแทนทีด่ อี ย่างยังยื
่ นด้วย

นายนาถ ลิว่ เจริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการของบริษทั เข้าร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความ
เป็ นอิสระในการสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และความ
ร่วมมือของหัวหน้างานและผู้ปฏิบตั งิ านของผู้รบั การตรวจทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ยนื ยันว่ามีความเป็ นอิสระในการ
สอบบัญชีตามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบัญชีทุกประการ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกหน่วยงานทีร่ บั การตรวจได้ให้ความร่วมมือดี
ข้อ สังเกตและข้อ แนะนาได้รบั ความร่วมมือ ในการปรับปรุงแก้ไข ระบบควบคุม ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์
เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ ระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ดี
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3) สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
3.1 คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการและจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเชง นิรุตตนานนท์
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ
3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
4. นายลุคโดวิด การ์นิเยร์

ตาแหน่ง

สถานะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูบ้ ริหาร

การเข้าร่วมประชุม
9/9
9/9
9/9
9/9

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

รายงานคณะกรรมการบริหาร
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั มีมติจดั ตัง้ คณะกรรมการบริหาร เพื่อความคล่องตัวให้การบริหารงานและทาหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการ
โดยประกอบด้วย กรรมการบริหาร 3 ท่านและผูบ้ ริหารระดับสูง 1 ท่าน รวมเป็ นทัง้ หมด 4 ท่าน
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้ หมด 9 ครัง้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบตั ิหน้าทีข่ องตนตามขอบเขต อานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสาคัญของการปฎิบตั หิ น้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวนและอนุ มตั กิ ารลงทุนและโครงการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการภายในขอบเขตและอานาจของคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้เป็ นไปตามทิศทางการดาเนินงานและกลยุทธ์ของบริษทั
2. พิจารณาทบทวนและอนุ มตั กิ ารสนับสนุ นทางการเงินแก่บริษทั ในเครือ ซึ่งรวมถึงการเพิม่ ทุน การลดทุน การปรับโครงสร้าง
ทุน หรือการขายกิจการ ตลอดจนการให้หลักประกันหรือการรับประกันแก่บริษทั ในเครือ และการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
3. พิจารณาทบทวนและอนุมตั เิ รื่องอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

……………………………. ประธานคณะกรรมการบริหาร
( นายเชง นิรุตตนานนท์ )
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3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
รายชื่อคณะกรรมการและจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ชื่อ-นามสกุล
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
2. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า (ลาออกวันที ่ 10 พฤษภาคม 2564)
3. นายนาถ ลิว่ เจริญ (แต่งตัง้ วันที ่ 10 พฤษภาคม 2564)

ตาแหน่ง

สถานะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุม
4/4
3/3
1/1

(100%)
(100%)
(100%)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการจานวน 2
ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระทัง้ คณะ ประกอบด้วย
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายนาถ ลิว่ เจริญ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใต้
นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าทีส่ รรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสม
นาเสนอเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหานัน้ จะให้ความสาคัญ กับบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีประวัตกิ ารทางานทีด่ ี มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอุทศิ เวลาให้เพียงพอเพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อ การดาเนินกิจการของบริษัท รวมทัง้ ท าหน้ าที่กาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ เพื่อ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ในระหว่างปี 2564 นายศักดิ ์ เกี่ยวการค้า ได้ขอลาออกจากตาแหน่ ง กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากมีสุขภาพไม่แข็งแรงทาให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม
2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวม 4 ครัง้ ในแต่ละครัง้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้ สองท่าน
โดยมีขอ้ สรุปจากการประชุมดังนี้
1. เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้สทิ ธิผู้ถือ หุ้นเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเข้ารับการเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการและการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ระยะเวลาในการเสนอชื่อตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
รวมเวลา 128 วัน พบว่า ไม่มผี ใู้ ดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด
2. พิจารณาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการทีค่ รบวาระจานวน 4 ท่าน โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธสี รรหาตามแนวทางการพิจารณาเป็ นกรรมการข้างต้น ได้เสนอให้กรรมการทีค่ รบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทัง้ 4 ท่านอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ เพื่อนาเข้าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. พิจารณาและเสนอชื่อ ให้แต่ งตัง้ นางพรรณสิรี อมาตยกุล ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสีย่ งแทนนายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า ทีล่ าออกไป โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2564
4. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตัง้ นายนาถ ลิ่วเจริญ จากเดิมที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า ทีล่ าออกไป โดยมี
ผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2564
5. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตัง้ นางภคพรรณ ลีวุฒนิ ันท์ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
แทนนายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส ทีไ่ ด้ขอลาออกจากตาแหน่ง กรรมการบริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2564
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6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ สาหรับกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่ อย โดยพิจารณาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยใช้อา้ งอิงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จากรายงานการ
สารวจค่าตอบแทนกรรมการ ทีจ่ ดั ทาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารไว้ในรายงานประจาปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
7. พิจารณาทบทวนการน าหลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี สาหรับบริษัท จดทะเบีย น (CG Code) มาปรับใช้ และการให้
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั และแนวปฏิบตั ขิ องกรรมการตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
8. ติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อ
ทบทวนการปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปี ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเหมาะสม

………………………………
(ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management committee)
รายชื่อคณะกรรมการและจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ชื่อ-นามสกุล
1. นายกีรติ อัสสกุล
2. นายศักดิ ์ เกีย่ วการค้า *
3. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล **
5. ดร. ภคพรรณ ลีวุฒนิ ันท์ **
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ
7. นายชู ชง ชาน
8. นายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์ **
9. ดร. ดาเรีย่ น เมย์ แมคเบน *
10. นายแพทริค เบอทาแลนฟ์ ฟี่ *

ตาแหน่ง

สถานะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร

การเข้าร่วมประชุม
4/4
0/2
4/4
2/2
1/1
4/4
4/4
3/3
3/3
3/3

(100%)
(0%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

. * กรรมการลาออกระหว่างปี ได้แก่ นายศักดิ์ เกีย่ วการค้า (พฤษภาคม) ดร. ดาเรีย่ น เมย์ แมคเบน (กรกฎาคม) และนายแพทริค เบอทาแลนฟ์ ฟี ่
(สิงหาคม)
. ** กรรมการแต่งตัง้ ระหว่างปี ได้แก่ นางพรรณสิร ี อมาตยกุล (พฤษภาคม) ดร. ภคพรรณ ลีวุฒนิ ันท์ (สิงหาคม) และนายลุดโดวิค รีกสี เฮนรี ่ การ์นิ
เยร์ (กุมภาพันธ์)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (คณะกรรมการฯ) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั เพื่อทาหน้าทีใ่ นการกากับดูแล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุ น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ ผลลัพธ์และโอกาสเชิงบวก ลดตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการดาเนินงานและความเสีย่ ง เพิม่ ความยืดหยุ่นขององค์กร รวมถึง
ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร
ตลอดทัง้ ปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้ าที่ ท่ไี ด้รบั มอบหมายตามกฎบัต รคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง และ
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบการดาเนินการบริหารความเสีย่ ง ความเสีย่ งในการลงทุนและความเสีย่ งของ
ทัง้ กลุ่มบริษทั และให้คาแนะนาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการฯได้พจิ ารณา กรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสีย่ งว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสม
และได้รบั การสนับสนุ น จากผู้บริหารอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถระบุความเสี่ยงที่มนี ัยสาคัญและการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์กรทีม่ ุ่งสู่ “การมีสุขภาพทีด่ ี และท้องทะเลทีอ่ ุดมสมบูรณ์”
คณะกรรมการฯ มีการประชุมทัง้ หมด 4 ครัง้ โดยสรุปการดาเนินงานทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ได้ดงั นี้
การพิจารณาความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญ
ในฐานะทีเ่ ป็ นบริษทั ระดับโลกซึง่ มีการดาเนินงานและโรงงานในหลายประเทศทัวโลก
่
ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปบริหารความเสีย่ งอย่าง
ต่อเนื่องในกลยุทธ์และการดาเนินงาน ทัง้ ความเสีย่ งและผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของโควิด-19
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คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การบริหารจัดการ และให้คาแนะนากับผูบ้ ริหาร เพื่อให้
การใช้มาตรการด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการของทางการเพื่อ สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ซัพพลายเออร์
ลูกค้า ชุมชน รวมทัง้ การทาให้ธุรกิจดาเนินได้อย่างต่อเนื่อง และการจัดการกับผลกระทบทางอ้อมซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค
เช่น ต้นทุนค่าขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ การขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ เงินเฟ้ อทีป่ รากฏในบรรจุภณ
ั ฑ์และน้ามันพืช
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พจิ ารณาความเสีย่ งองค์กรอื่นๆ ดังรายละเอียดด้านล่าง เพื่อประสิทธิผลของการบริหารความ
เสีย่ งของทัง้ กลุ่มบริษทั ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ โดยความเสีย่ งทีไ่ ด้พจิ ารณามีดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณาความเสี่ยงองค์กรและกลยุทธ์การจากัดความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายในที่มี ก าร
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนี้
1.1 ความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ - การกีดกันทางการค้า ภาพรวมอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลทีแ่ ข่งขันสูง ความเสีย่ งที่
เกีย่ วข้องกับความยังยื
่ น การจัดการภายหลังการควบรวมกิจการ การลงทุนในนวัตกรรม และการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ
1.2 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน – ราคาและปริมาณวัตถุดบิ ที่มใี นตลาด การจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพของอาหาร
ต้นทุนการแปลงค่าเงิน ความเสียหายใหญ่ทโ่ี รงงานผลิต และความปลอดภัยทางไซเบอร์
1.3 ความเสีย่ งด้านกฎหมายและการปฏิบตั ติ าม – ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบใหม่และคดีความ
1.4 ความเสี่ยงทางการเงิน - อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินกู้และเงิ นทุนเครดิตลูกค้า
การเปลีย่ นแปลงทางภาษีทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. พิจารณาความเสีย่ งโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีรายละเอียดโครงการการลงทุนต่างๆ
ดังนี้
2.1 โครงการการลงทุน โรงงานผลิตอาหารสาเร็จรูปแช่แข็งพร้อมทานทีเ่ น้นระบบอัตโนมัตแิ ห่งใหม่ในประเทศไทย
2.2 โครงการลงทุน โรงงานผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตและคอลลาเจนเปปไทด์แห่งใหม่ในประเทศไทย
2.3 การเข้าถือหุน้ ในบริษทั Clover Corporation Limited ในประเทศออสเตรเลีย และ
2.4 การเข้าถือหุน้ ใน บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ในประเทศไทย
3. การประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่และการบริหารจัดการความเสีย่ ง ดังต่อไปนี้
3.1 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ เป็ นวาระระดับโลก เป็ นเรื่องทีท่ ุกฝ่ ายตระหนักถึงความจาเป็ นอย่างเร่งด่วนในการ
ยกระดับและเตรียมความพร้อม โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ ในด้านความเสี่ยงทางกายภาพ (physical) และความ
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงของการเปลีย่ นผ่าน (transition) อันเป็ นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมสาหรับกลยุทธ์ในระยะยาว
และ
3.2 อาชญากรรมทางไซเบอร์มคี วามซับซ้อนยิง่ ขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทีส่ าคัญ ระบบขัดข้อง ข้อมูล
รัวไหลหรื
่
อสูญเสียทรัพย์สนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีม่ กี ารทางานจากทีบ่ ้านเป็ นหลัก จึงได้มกี ารทบทวนกลยุทธ์
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
คณะกรรมการได้รายงานการพิจารณาความเสีย่ งและการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญ รวมทัง้ ข้อแนะนา ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพื่อการพิจารณาเป็ นประจาทุกไตรมาส
การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมนโยบายบริหารจัดการความเสีย่ งในทุกธุรกิจ และผูบ้ ริหารได้ส่อื สารเรื่องนี้เพื่อให้พนักงานได้ร ับ
ทราบและปฏิบัติตาม การดาเนิน การบริหารความเสี่ยงครอบคลุม บริษัท ย่อ ยที่ สาคัญของกลุ่ม บริษัท ไทยยูเนี่ ยนทัง้ หมด โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ในปี 2564 ดังรายละเอียดด้านล่าง
1. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเรื่องความเสีย่ ง และให้คาแนะนาในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประจา ไตรมาส
และให้ฝ่ายบริหารความเสีย่ งดาเนินการประเมินความเสีย่ งของกลุ่ม ความเสีย่ งทีเ่ กิดใหม่ และโครงการการลงทุน
2. กากับดูแลกระบวนการบริหารความเสีย่ งทัง้ ในระดับกลุ่มบริษทั และระดับบริษทั และการฝึกอบรมทีจ่ ดั ขึน้ อย่างสม่าเสมอให้กบั
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผลการประเมินความเสีย่ งของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปและบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
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จากัด บริษทั ไอ-เทล คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด (มหาชน) บริษทั ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) บริษทั ไทยยูเนี่ยน ซีฟ้ ูด
จากัด บริษัท แพ็คฟู้ด จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน อียู ซีฟ้ ูดส์ 1 จากัดและบริษัทย่อย บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟ้ ูดส์
จากัด บริษทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด บริษทั เอเซียนแปซิฟิคแคน จากัด บริษทั ไทยยูเนี่ยน ไชน่า จากัด และ
บริษทั ยู่เฉียงแคนฟู้ด จากัด และ
3. แนะนาให้ฝ่ายบริหารประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงโดยทบทวนความเสีย่ ง โอกาส ความไม่แน่นอน และผลการ
ดาเนินงาน เพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ งของทัง้ องค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้
ก้าวต่อไป
แผนการพัฒนาเพิม่ เติมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสีย่ ง มีดงั นี้
1. พัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุ นเป้ าหมายขององค์กรที่มุ่งสู่ การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ โดย
พิจารณาปั จจัยความเสีย่ งจากผลกระทบจากกลยุทธ์ทเ่ี ลือก โอกาสทีก่ ลยุทธ์จะไม่สอดคล้อง และความเสีย่ งทีเ่ กิดกับกลยุทธ์
และผลการปฏิบตั งิ าน
2. พิจารณาระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ในแต่ละมิตคิ วามเสีย่ ง และ
3. สนับสนุนฝ่ ายบริหารให้มกี ารวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดใหม่ในปี 2565 ดังนี้
3.1 ขยะพลาสติกในท้องทะเล
3.2 การปฏิรปู เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าและการเคลื่อนย้ายตลาด
คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาความเสีย่ งดังกล่าว และขอให้ผบู้ ริหารติดตามวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดใหม่เหล่านี้ต่อไปในปี
2565

...........................................ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
( นายกีรติ อัสสกุล )

หน้าที่ 18

3.4 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development Committee)
รายชื่อคณะกรรมการและจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมในปี 2564
ชื่อ-นามสกุล
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายอดัม รัสเซลล์ เบรนนัน*
3. นาย ชาน ชู ชง
4. นายติน ชู ชาน
5. นายคูลชาน ซิงห์
6. นายลุคโดวิค รีกสี เฮนรี่ การ์นิเยร์

ตาแหน่ง
ประธาน
ประธาน (ร่วม)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สถานะ
กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหาร

การเข้าร่วมประชุม
2/2
1/1
2/2
2/2
2/2
1/2

(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(50%)

. * นายอดัม รัสเซลล์ เบรนนัน ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ เดือนตุลาคม 2564

รายงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เป็ นกลไกการตัดสินใจของผูบ้ ริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนิน กล
ยุทธ์ความยังยื
่ นของไทยยูเนี่ย น เพื่อสนับสนุ นเป้ าหมายองค์กร “สุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” โดยมีประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร และผูอ้ านวยการกลุ่มด้านการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เป็ นประธานคณะกรรมการร่วม ผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ ป็ นสมาชิกของคณะกรรมการฯ
ประชุมกันหลายครัง้ ตลอดทัง้ ปี เพื่อทบทวนความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามเป้ าหมายด้านความยังยื
่ น พิจารณาประเด็นใหม่ๆ และ
ข้อเสนอทางนโยบาย รวมทัง้ ตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความยังยื
่ นของไทยยูเนี่ยน ข้อตัดสินใจของคณะกรรมการจะ
ได้รบั การสื่อสารไปยังหน่วยธุรกิจและฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยร่วมมือกับทีมการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
คณะกรรมการมีภารกิจ ดังนี้
1. ให้คาแนะนาและทิศทางการท างานในเชิงกลยุท ธ์ นโยบาย และโครงการด้า นความยังยื
่ น เพื่อสนับสนุ นเป้ าหมายองค์ก ร
“สุขภาพทีด่ ี และท้องทะเลทีอ่ ุดมสมบูรณ์” และกลยุทธ์ความยังยื
่ น SeaChange®
2. กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ นของไทยยูเนี่ยนให้สอดคล้องและตอบโจทย์เป้ าหมายและมาตรฐานสากลด้าน
ความยังยื
่ น และรักษาสถานะความเป็ นผูน้ าด้านความยังยื
่ นของอุตสาหกรรม
3. ทบทวนความคืนหน้าของการดาเนินงานตามพันธกิจด้านความยังยื
่ นทีส่ าคัญ อาทิ พันธกิจปลาทูน่า พันธกิจการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
ทีย่ งยื
ั ่ น พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายอื่นๆ
4. จัดตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความยังยื
่ นตามความเหมาะสม
ในปี 2564 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นมีการประชุมโดยครบองค์ประชุม 2 ครัง้ โดยมีวาระและผลการประชุมทีส่ าคัญ
ดังนี้
1. ภาพรวมกลยุทธ์ความยังยื
่ น
กาหนดทิศทางการทางานในเชิงกลยุทธ์และติดตามพัฒนาการการดาเนินงานตามเป้ าหมายความยังยื
่ นของไทยยูเนี่ยน อาทิ
พันธกิจปลาทูน่า พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พันธกิจการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทย่ี งยื
ั ่ น พันธกิจการ
ลดของเสียและขยะอาหาร และนโยบายการจัดหาน้ามันปาล์มด้วยความรับผิดชอบ
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2. พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
รับทราบพัฒนาการของโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อาทิ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศสมัยที่ 26 (COP26) ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของไทยยูเนี่ยน และกาหนดทิศทางและระดับความมุ่งมั ่นของบริษทั ในการตัง้ เป้ าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีอ่ งิ หลักวิทยาศาสตร์ ซึง่ คาดว่าบริษทั จะประกาศเป้ าหมายดังกล่าวได้ในปี 2565
3. นโยบายสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมและการยึดมั ่นต่อหลักการ Employer Pays Principle
เสนอแนะให้ไทยยูเนี่ยนนาหลักการ Employer Pays Principle มาใช้ในการสรรหาแรงงานข้ามชาติ ซึ่งถือ เป็ นส่วนขยายของ
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมทีม่ อี ยู่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ไทยยูเนี่ยนรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการสรรหาทัง้ หมดสาหรับแรงงานข้ามชาติทท่ี างานในสถานประกอบการของบริษทั ที่
ตัง้ อยู่ในประเทศไทย
4. พันธกิจการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทย่ี งยื
ั่ น
ให้คาแนะนาและติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของไทยยูเนี่ยนในการจัดเก็บข้อมูลการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ของ และในการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ยี งยื
ั ่ นสาหรับแบรนด์ของเรา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายตามพันธกิจการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ทย่ี งยื
ั ่ น ทัง้ นี้ เราได้ให้คามั ่นว่าภายในปี 2568 บรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในแบรนด์ของเราทัง้ หมดซึ่งผลิตในโรงงานของเรา
ต้องเป็ นวัสดุทส่ี ามารถนามาใช้ซ้า นามารีไซเคิล หรือสามารถย่อยสลายได้ นอกจากนี้ เรายังมีความมุ่งมั ่นทีจ่ ะให้บรรจุภณ
ั ฑ์
แบรนด์ของเราโดยเฉลีย่ ร้อยละ 30 ใช้วตั ถุดบิ ทีท่ าจากวัสดุรไี ซเคิล ภายในปี 2568
5. การรายงานและการประเมินด้านความยังยื
่ น
ติดตามการวิเคราะห์ระดับคะแนนและอันดับของไทยยูเนี่ยนในกรอบการรายงานและการประเมินความยังยื
่ นทีส่ าคัญ อาทิ
ดัช นี ค วามยัง่ ยืน ดาวโจนส์ (DJSI) ขององค์ ก ร S&P Global และดัช นี Seafood Stewardship Index ขององค์ ก ร World
Benchmarking Alliance รวมทัง้ ติดตามให้เกิดการดาเนินการทีเ่ หมาะสมเพื่อปิ ดช่องว่างและตอบสนองต่อประเด็นด้านความ
ยัง่ ยืน ใหม่ ๆ ที่ป รากฏในการประเมิน ความยัง่ ยืน เพื่อ รัก ษาสถานะของไทยยูเ นี่ ย นในการเป็ น ผู้น าด้า นความยัง่ ยืน ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล
ทีมการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นของไทยยูเนี่ยนได้ให้การสนับสนุ นเชิงเทคนิคและเป็ นฝ่ ายเลขานุ การของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่
ยังยื
่ น รวมทัง้ ทางานร่วมกับทีมอื่นๆ ในกลุ่ มบริษัทในหลายภูมภิ าคทัวโลก
่
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการด้านความ
ยังยื
่ นภายใต้กลยุท ธ์ SeaChange® นอกจากนี้ ผู้อานวยการกลุ่ม ด้านความยังยื
่ นยังเป็ นสมาชิกของ Global Leadership
Team (GLT) และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทาให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานการทางานระหว่างทีมความยังยื
่ น
และคณะกรรมการบริหารของบริษทั

……………………………. ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
( นายธีรพงศ์ จันศิริ )
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