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รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

1) สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 

คณะกรรมการบรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึง่บรษิทัควรจดัใหม้ขีึ้น 
โดยอาศยัพืน้ฐานซึง่ประกอบดว้ย ความซื่อสตัย ์ความโปรง่ใส ความรบัผดิชอบ การมจีรยิธรรม ความเชื่อมัน่ไวว้างใจ และการปฏบิตังิาน
ในมาตรฐานทีส่งู ตามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ ซึง่จะส่งผล
ต่อความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย เพื่อใหก้ารด าเนินธรุกจิของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คง
และเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสีย คณะกรรมการจงึได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาโดยตลอดอย่างสม ่าเสมอ 

ส าหรบัปีทีผ่า่นมา บรษิทัไดร้บัการประเมนิคุณภาพการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนนโดย
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยซึ่งไดร้บัมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และจากการ
ส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2563 (CGR 2020) เพื่อท าการส ารวจและตดิตามพฒันาการ
ดา้นการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยโดยใชห้ลกัเกณฑ์ในการประเมนิทีพ่ฒันาจากหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่
ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ด าเนินการจดัท าและประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
บริษัทก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลการประเมินรายงานการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) อยู่ในระดบั “ดเีลศิ” (Excellent CG Scoring) 

1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

(1)  กรรมการอสิระ - ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัต้องมจี านวนกรรมการอสิระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะและไมน้่อยกว่า 3 คน โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

นิยามของกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ

ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัต้อง
สามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นขอ้มใูนบรษิทั 
3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน และไม่ได้มีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม 
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  
5) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

- ความสมัพนัธ์ครอบคลุมรายการทางธุรกจิทุกประเภท ไดแ้ก่ รายการทีเ่ป็นธุรกรรมปกต ิรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย/์บรกิาร และรายการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

- ระดบันัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายไม่อสิระ มูลค่ารายการ >=20 ล้านบาท หรอื >=3% ของ NTA ของบรษิทั แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า ทัง้นี้ในการพจิารณามูลค่ารายการ ใหนั้บรวมรายการที่เกดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน ก่อนวนัทีม่รีายการในครัง้นี้
ดว้ย   

6) ไม่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
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7) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ นิยามกรรมการอสิระดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั และมคีวามเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนด
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ในส่วนของอตัราการถอืครองหุ้นของ
บรษิทั 

กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ  
บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมิได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รบัเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานประจ า และมอีสิระจากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยถอืหุน้ในบรษิทัไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายยอ่ยได ้ซึง่จะเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาลงมตใิน
การแต่งตัง้ และน าเสนอตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีครัง้หนึ่ง 

(2) กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู 

    หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

บรษิทัด าเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณาพจิารณาองค์ประกอบความ
เหมาะรวมประกอบดว้ยคุณสมบตัขิองกรรมการทัง้ปัจจุบนัและอนาคต ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อาย ุและประสบการณ์ ประวตักิาร
กระท าผดิทางกฎหมาย องค์ประกอบของความเป็นอิสระ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อเปรยีบเทยีบกบัทศิทางในการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัและอนาคต โดยจดัท าเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อก าหนดเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการทีต่อ้งการเป็นประจ าทุกปี ในการทบทวนดงักล่าว คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนยงัไดพ้จิารณาถงึความ
หลากหลายจากทีม่าในการเสนอชื่อ อาท ิการเสนอแนะจากกรรมการบรษิัท การเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถอืหุ้น บรษิทัทีป่รกึษาภายนอก 
และฐานขอ้มลูกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เป็นตน้ 

ส าหรบักรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระไม่
เหมาะสมหรอืกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เช่น กรรมการลาออกจากต าแหน่ง หรอืดว้ยสาเหตุอื่นในระหว่างปี เป็นต้น กจ็ะพจิารณาและ
น าเสนอบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัต่อคณะกรรมการบรษิทั โดย
การตรวจสอบประวตัิ คุณสมบตัิ ตลอดจนการน าฐานข้อมูลกรรมการมาร่วมพจิารณา เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บรหิาร
บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ของ กลต. เป็นต้น และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้กรรมการใหม่อกีครัง้ และบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทนเท่านัน้ แต่เมื่อมกีารประชุมสามญัประจ าปีทุก
ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระ และใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสยีงหนึ่ง 
2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมด ตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
3. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะ

พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  โดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทัง้หมดต้องมคุีณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการขออนุญาตเสนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหม ่และการอนุญาต ฉบบัลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2535 
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จ านวนกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
1. กลุ่มจนัศริ ิ จ านวน 2 คน 
2. กลุ่มนิรุตตนิานนท์ จ านวน  1 คน 
3.  บรษิทั มติซูบชิ ิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั จ านวน  1 คน 
4. กลุ่มบญุมโีชต ิ จ านวน  1 คน 

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทีส่รรหามาตามวธิกีารขา้งตน้นัน้ จะตอ้งไม่เขา้ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 
(1) เป็นบุคคลทีถู่กศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์หรอืเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) เป็นบุคคลทีม่ชีื่ออยู่ในบญัชรีายบุคคลทีต่ลาดหลกัทรพัย์เหน็ว่าไมส่มควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 
(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิเงนิทุน 

ธุรกิจหลกัทรพัย์ และธุรกิจเครดติฟองซเิอร์ กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวติ หรอืกฎหมายที่
เกีย่วกบัธุรกจิทางการเงนิในท านองเดยีวกนั ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย
นัน้ ทัง้นี้ ในความผดิเกี่ยวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวง 
ฉ้อฉล หรอืทจุรติ 

(5) เคยตอ้งค าพพิากษา หรอืถูกด าเนินคด ีหรอืถูกเปรยีบเทยีบปรบั เนื่องจากกระท าความผดิตาม (4) 
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน เนื่องจากการกระท าโดยทุจรติ 
(7) มพีฤตกิรรมทีแ่สดงว่ามเีจตนาอ าพรางฐานะการเงนิ หรอืผลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัทีม่หุีน้เป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีนหรอืของบรษิทัทีเ่คยเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน หรอืเคยแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั หรอืปกปิดขอ้ความจรงิ
อนัเป็นสาระส าคญัทีค่วรบอกใหแ้จง้ในเอกสารใดๆ ทีต่อ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรอืตอ้งยื่นต่อส านกังานหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) มพีฤตกิรรมในระหว่างทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัทีม่หุีน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน หรอืบรษิทัที่
เคยเสนอขายหลักทรพัย์ต่อประชาชน โดยขาดความซื่อสตัย์ สุจรติ ระมดัระวงั เพื่อรกัษาประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความ
เสยีหายแก่บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้อย่างรา้ยแรง 

(9) มพีฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการท าหน้าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมใิห้บริษัทและบรษิัทย่อย ฝ่าฝืนหรือ
ปฏบิตัไิม่เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของแต่ละปี บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยไดเ้สนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัเป็นการล่วงหน้า เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาไปพจิารณาและ
น าเสนอในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถตดิตามรายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข ตลอดจนดาวน์โหลดแบบค า
ขอต่างๆ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่https://investor-th.thaiunion.com/shareholder_meeting.html 
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1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

- การเขา้ร่วมประชุมระหว่างปี 2564 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

การประชุม
คณะกรรมการ 

การประชุม
สามญัผูถ้อื

หุน้ 

การประชุม
วสิามญัผู้
ถอืหุน้ 

สาเหตุทีไ่ม่เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ 5/5 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม  

2. นายเชง  นิรุตตนิานนท์ 5/5 ร่วมประชมุ ไม่มปีระชุม  

3. นายชวน    ตัง้จนัสริ ิ 5/5 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม  

4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ 5/5 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม  

5. นายฤทธริงค ์  บญุมโีชต ิ 5/5 ร่วมประชมุ ไม่มปีระชุม  

6. นายโนรโิอะ ไซกุสะ 2/5 ไม่ไดร่้วม ไม่มปีระชุม มไิดม้ถีิน่พ านักในประเทศไทยและตดิ
ภารกจิไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

7. นายราวนิเดอร ์สงิห์ เกรวาล ซาบจติต ์เอส * 3/3 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม ลาออกสงิหาคม 64 

8. นายชาน ช ู ชง 5/5 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม  

9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ * 2/2 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม ลาออกพฤษภาคม 64 

10. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 5/5 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม  

11. นายกรีต ิ อสัสกลุ 5/5 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม  

12. นายนาถ ลิว่เจรญิ 5/5 ร่วมประชุม ไม่มปีระชุม  

13. นางพรรณสริ ี อมาตยกุล ** 4/4 ไม่ไดร่้วม ไม่มปีระชุม กรรมการเขา้ใหม่ พฤษภาคม 64 

14. ดร. ภคพรรณ ลวุีฒนิันท ์** 3/3 ไม่ไดร่้วม ไมม่ปีระชุม กรรมการเขา้ใหม่ สงิหาคม 64 
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- การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 

 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
กรรมการ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการ
บรหิารความ

เสีย่ง 

โบนัสกรรมการ รวม
ค่าตอบแทน

ทัง้ส้ิน 

1. นายไกรสร จนัศริ ิ  190,000   870,000      2,578,226   3,638,226  
2. นายเชง  นิรุตตนิานนท ์  95,000   435,000      1,289,113   1,819,113  
3. นายชวน    ตัง้จนัสริ ิ  95,000   435,000      1,289,113   1,819,113  
4. นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ  95,000   435,000    120,000  1,289,113   1,939,113  
5. นายฤทธริงค ์  บุญมโีชต ิ  95,000   435,000      1,289,113   1,819,113  
6. นายโนรโิอะ ไซกุสะ  40,000   435,000      1,289,113   1,764,113  
7. นายราวนิเดอร ์สงิห ์ เกรวาล ซาบจติต์ เอส *  55,000   246,613      1,289,113   1,590,726  
8. นายชาน ชู  ชง  95,000   435,000    120,000  1,289,113   1,939,113  
9. นายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ *  35,000   128,333   230,000  15,000 15,000  1,289,113   1,802,446  
10. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย  95,000   435,000   345,000  360,000 180,000  1,289,113   2,704,113  
11. นายกรีต ิ อสัสกุล  95,000   435,000    360,000  1,289,113   2,179,113  
12. นายนาถ ลิว่เจรญิ  95,000   435,000   575,000  165,000   1,289,113   2,514,113  
13. นางพรรณสริ ี อมาตยกุล  80,000   306,667   230,000   165,000  -     736,667  
14. ดร. ภคพรรณ ลวีุฒนิันท ์  60,000   189,677    120,000  -     249,677  
 รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 1,220,000  5,656,290   1,380,000  540,000 1,080,000  16,758,469   26,634,759  

(2) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ ไดแ้ก่ วงเงนิประกนัคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มถีิ่นพ านักใน
ประเทศไทยและมอีายุไม่เกนิ 70 ปี เท่านัน้) ค่าอบรมสมัมนา และอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการ 

1.3 การก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมี

นัยส าคญัและเป็นไปตามแผนธุรกิจหลกัของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยสรุปเป็นประเดน็ส าคญัๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. ตดิตามดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่างสม ่าเสมอ  
2. ควบคมุดูแลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ 

และงบประมาณตามทีม่กีารอนุมตัไิว ้
3. อนุมตังิบประมาณเพื่อการลงทุน การท ารายการการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การกู้ยมืหรอืการขอสนิเชื่อจาก

สถาบนัการเงนิ การให้กู้ยมืเงนิ การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิัท ที่มผีลต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วม 

4. คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ สอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การท ารายการเกีย่วโยงกนั การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการก ากบั
ดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

5. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พจิารณานโยบายและแนวทางบรหิารความเสีย่งของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
6. แต่งตัง้ตวัแทนไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามสดัส่วนการถอืหุ้น เพื่อดูแล

การบรหิารงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
นอกจากนี้ บรษิัทยงัก าหนดให้บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิัทนัน้ ต้องดูแลให้บรษิัทย่อยมขี้อบงัคบัในเรื่องการท า
รายการเกีย่วโยงทีส่อดคลอ้งกบับรษิทั  
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1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทให้ความส าคญัในเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัและจรรยาบรรณธุรกจิ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนได้
เสยีทุกกลุ่ม 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามไปยงัหน่วยงานแต่ละหน่วยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ครอบคลุมทกุเรื่อง ดงันี้ 

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- บรษิทัมกีารก าหนดจรรยาบรรณไวอ้ย่างชดัเจน ไม่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร รบัต าแหน่งบรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัในกลุ่มและ
ประกอบธุรกจิลกัษณะเดยีวกนักบักลุ่มบรษิทั ซึง่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้

- คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัดูแลและติดตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยจดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรปุ ณ วนัสิน้ปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปีอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั หากมวีาระใดทีก่รรมการและผูบ้รหิารมสี่วนได้เสยี 
จะต้องปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการโดยการงดออกเสยีงหรอืแสดงความเหน็ใดๆ ในวาระนัน้ๆ ซึ่งในปี 2564 ไม่พบการท า
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ 

- บรษิทัก าหนดว่า ธุรกรรมทีม่ขีนาดรายการภายใต้วงเงนิรอ้ยละ 15 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัจดทะเบยีน (NTA) 
ตอ้งเขา้คณะกรรมการบรหิาร (Group Executive Committee: ExCom) เพื่อพจิารณาว่า มคีวามเหมาะสมและไม่ท าใหเ้กดิความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบธุรกรรมของบรษิทัทีม่กีบัคู่คา้และมขีนาดรายการ
ใหญ่ว่า เป็นรายการทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การใชข้อ้มลูภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์  
บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิาร โดยการแจ้งใหทุ้กท่าน

รบัทราบคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการดูแลและติดตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่กี่ยวโยง
กนั ซึ่งจะพจิารณาอย่างรอบคอบถงึความเหมาะสมของรายการอย่างเป็นอสิระภายในกรอบของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ซีึ่งถอืปฏบิตัมิา
โดยสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั เสมอืนเป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอก และไดจ้ดัท ารายงานสรุปเป็นรายไตรมาส 
และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิ้นปี ไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ บรษิทัยงั
ก าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นส่วน
ไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้มลูประกอบการด าเนินการตามขอ้ก าหนด
เกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยได ้

หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะโดย กรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสูงแจง้เกี่ยวกับการซื้อขายหุน้ต่อเลขานุการบรษิทัอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย ตลอดจนแจง้ต่อส านักงาน
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยทนัทไีม่เกนิ 3 
วนัท าการหลงัจากวนัที ่ซื้อ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั และไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูล
ภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าทีเ่กี่ยวขอ้ง และการไม่ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 30 วนั
ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูอื่นใดจะเผยแพรต่่อสาธารณชน เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั ซึง่ยงั
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

นอกจากนี้ ในแต่ละปีคณะกรรมการไดม้กีารจดัท าแบบประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัแลว้ แบง่เป็นหวัขอ้หลกัดงันี้ 
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1. การควบคุมภายในองคก์ร 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
3. การควบคุมการปฏบิตังิาน 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู 
5. ระบบการตดิตาม 

นอกจากการประเมนิดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัยงัเป็นผูดู้แลตรวจสอบความเพยีงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตลอดจนติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่า สามารถดูแลและป้องกัน
ทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวจะมคีวามอสิระในการด าเนินงาน ดงันัน้ จากการทีฝ่่ายตรวจสอบได้เข้า
ตรวจสอบในส่วนงานตา่งๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อยระหว่างปีทีผ่่านมา และไดร้วบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

(3) การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมนีโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นทางการ ซึ่งไดผ้่านการทบทวนและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
โดยบรษิทัไดม้กีารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่และไดร้บัการรบัรองตามมตขิองคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ ครัง้ที ่4/2560 ใหเ้ป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ เมื่อวนัที ่
12 กุมภาพนัธ์ 2561 และในปีที่ผ่านมา บรษิัทได้รบัการพจิารณาต่ออายุสมาชกิและเข้าร่วมงานรบัใบประกาศนียบตัรไปเมื่อวนัที ่22 
ธนัวาคม 2564  

 ในปี 2564 บรษิทัไดส้่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนักงานเขา้ร่วมกจิกรรม
ในวนัต่อต้านคอร์รปัชัน่สากล (International Anti-Corruption Day) เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในเรื่องการทุจริตผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่ทางองค์กร
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) รฐับาลไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ในวนัที ่9 ธนัวาคม 25646 
บรษิทัไดป้ระกาศแนวปฎิบตั ิ“งดรบัของขวญั (No Gift Policy)” ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่เพื่อเป็นการสรา้งมาตรฐานที่ดใีนการปฏิบตังิานของบุคลากรโดยมุ่งหวงั
ใหบุ้คลากรทุกระดบัปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถโดยไม่หวงัผลประโยชน์
ตอบแทนและเป็นการตอกย ้าการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดอีีก
ดว้ย 

ส าหรบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ มรีายละเอยีดก าหนดไวด้งันี้ 

บรษิัทจะไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง พรอ้มกนันี้ บรษิทัไดจ้ดัท าแนวปฏบิตั ิและก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัิเพื่อต่อต้านการคอร์รปัชัน่ซึ่งมรีายละเอยีดขอ้ปฎิบตัทิี่
เคร่งครดั เพื่อป้องกนั และ/หรอืจดัการกบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ เพื่อใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายนี้ ทัง้นี้ บรษิทัมกีารสอบทาน
แนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกจิ และด ารงไว้ซึ่งการด าเนิน
ธุรกจิบนฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี้โดยทัว่กนั และสื่อสาร
นโยบายนี้ไปยงัผู้มสี่วนได้เสยีภายนอกทราบ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงต่อการคอร์รปัชัน่ ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
นอกจากการสื่อสารดงักล่าวแลว้ พนักงานยงัสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง Ocean Connect Thai Union ซึ่งเป็น
ช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก เช่น คู่คา้ กส็ามารถเข้าถงึนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของ
บรษิทั 

บรษิัทจะให้ความคุ้มครองต่อกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รปัชัน่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ และแนวปฏบิตัิเพื่อต่อต้านคอร์รปัชัน่ การกระท าใดๆ ของบุคลากรของบรษิัท ทีเ่ป็นการคอร์รปัชัน่ ใหถ้อืเป็นความผิดขัน้
รา้ยแรงต่อระเบยีบวนัิยเกีย่วกบัเรื่องทัว่ไป และใหไ้ดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัย ตามระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทั อกีทัง้
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มมีาตรการคุม้ครองและใหค้วามเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้องค์กร ป็นธรรมแก่ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูใ้หค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลูเบาะแส
ทีเ่กี่ยวขอ้งด้วย โดย Whistleblowing จะเป็นเครื่องมอืในแง่ของการเป็นสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและเป็นช่องทางในการปราบปราม
การทุจรติ เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาไดท้นัท่วงทีก่อนทีปั่ญหานัน้จะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะทางการ
เงนิขององคก์รอย่างรุนแรงในภายหลงัได้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ  

บริษัทจดัท าช่องทางส าหรับแจ้งเบาะแสให้แก่พนักงานของไทยยูเนี่ยนทัว่โลก (Whistleblower Platform) ทัง้นี้ บริษัท มี
นโยบายทีจ่ะรกัษาขอ้มลูความลบั และคุม้ครองผูท้ีร่ายงานไดเ้ป็นอย่างด ี

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

1)  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่รวจสอบและก ากบั ใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามนโยบาย 
แนวปฏบิตั ิและขัน้ตอนการปฏบิตั ิดา้นการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการควบคุมภายในที่
ครอบคลมุทัง้ดา้นการเงนิและการด าเนนิการ ของกระบวนการทางบญัชแีละการเกบ็บนัทกึขอ้มลู รวมถงึกระบวนการอื่นๆ ในบรษิทั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่ จดัใหม้ชี่องทางในการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระท าอนัอาจน าไปสู่การคอร์รปัชัน่ 
การใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่าง
สม ่าเสมอ 

2)  ผูบ้รหิารมหีน้าทีน่ านโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่น้ีไปปฏบิตั ิรวมทัง้สื่อสารนโยบายและสรา้งความตระหนักแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยก าหนดใหม้รีะบบการบรหิารจดัการและมาตรการทีเ่หมาะสมในการก ากบัและส่งเสรมิการด าเนินการ และ
ทบทวนระบบและมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย และธุรกจิ 

3)  ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัมหีน้าทีเ่ฝ้าระวงัและป้องกนัความเสีย่งดา้นคอร์รปัชัน่ ในงานทีร่บัมอบหมาย รวมทัง้แจง้เบาะแส หาก
พบการกระท าอนัสอ่ทจุรติหรอืเสีย่งตอ่การคอรร์ปัชัน่ 

ขอ้ปฏบิตัทิ ัว่ไป 

1)  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัหิน้าทีก่ารงาน โดยไม่อาศยั หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจหน้าทีใ่นต าแหน่งของตน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม รวมถงึ การเรยีกรอ้ง หรอื ด าเนินการ เพื่อการคอร์รปัชัน่ โดยยงัประโยชน์อนัมชิอบต่อตนเองหรอื
ผูอ้ื่น 

2)  นอกเหนอืจากการปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้ การกระท าในขอ้ 1 ใหห้มายรวมถงึ 
     - การให ้หรอืรบั ของขวญั หรอืบรกิาร 
     - การให ้หรอืรบั เงนิสด หรอืสิง่ของแทนเงนิสด 
     - การตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลภายนอก หรอืการรบัสนิบน 
     - การยกัยอกทรพัยส์นิ หรอืเวลางาน ของบรษิทั 
     - การฟอกเงนิ 
     - การยบัยัง้ หรอืขดัขวาง กระบวนการยุตธิรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 
     - การช่วยเหลอืทางการเมอืง ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงนิหรอืรปูแบบอื่นๆ อาท ิ

การใหส้ิง่ของและบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิ  
     - การบรจิาคเพื่อการกุศล 
     - เงนิสนบัสนุน 

เพื่อก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ อนัไม่พงึจะม ีหรอือนัมคิวรจะได ้ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 
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(4) การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน  

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีแ่สดงว่าผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายจาก
การด าเนินงานของบรษิทั หรอืการทีพ่นักงานคนใดหรอืกลุ่มใดกระท าการใดทีทุ่จรติ ผดิกฎหมาย  โดยสามารถยื่นเรื่องไดท้ี ่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานตรวจสอบ  
บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ชัน้ 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์0-2298-0024 ต่อ 4340 โทรสาร 0-2298-0024 ต่อ 4369 

   Email: compliant@thaiunion.com 

หรอืผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html  

นอกจากนี้ ยงัมชี่องทางภายในองค์กรส าหรบัการรอ้งเรยีนของพนักงานอกีหลายช่องทางตามความสะดวกของแต่ละคน ซึ่ง
สามารถดูรายละเอยีดช่องทางดงักล่าวไดท้ี่หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรยีนและกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของพนักงาน” โดยผู้แจ้ง
เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ทีเ่ป็นพนักงาน ลูกคา้ บุคคลทีร่บัจา้งท างานใหแ้ก่บรษิทั หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มอื่นที่เป็นผูแ้จง้เบาะแส จะ
ไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย หรอืตามแนวทางทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้

(5) การตดิต่อคณะกรรมการ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะ เสนอขอ้รอ้งเรยีนหรอืการแจง้เบาะแสทีพ่บเหน็ อนัจะน ามาซึง่ความ

เสยีหายต่อบรษิทั การกระท าใดทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืผดิจรรยาบรรณของบรษิทั  โดยสามารถแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและส่งมาที ่
คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 

1) ส่งไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ดา้นลา่งนี้ 
บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายส านักเลขานุการบรษิทั 
979/12 ชัน้เอม็ อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

2) สง่ผ่านอเีมลล ์
คณะกรรมการบรษิทัผ่านเลขานุการบรษิทั ที ่CompanySecretary.TU@thaiunion.com 

3) ส่งทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท http://www.thaiunion.com/th/contact โดยเลือกแผนกที่ต้องการติดต่อเป็น Company 
Secretary หรอืผ่านเวบ็ไซต ์http://thaiunion.ethicspoint.com  

http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html
mailto:CompanySecretary.TU@thaiunion.com
http://thaiunion.ethicspoint.com/
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2) รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน เป็นผูท้รงคุณวุฒิด้าน
การบญัชกีารเงนิ การบรหิารองค์กร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคนมคีุณสมบตัิ ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และไม่ได้เป็น
ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืทีป่รกึษาใดๆ ของบรษิทั 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิ้น 5 ครัง้ โดยมกีรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครัง้ 
เป็นการทบทวนและสอบทานขอ้มลูรายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัซึง่ไดร้บัการรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต รวมทัง้พจิารณาผล
ของการตรวจสอบภายในและการด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงของทัง้กลุ่มบริษัท รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมดีงันี้ 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชุม 

1.  นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ (ลาออกวนัที ่10 พฤษภาคม 2564) ประธาน กรรมการอสิระ 2/2 (100%) 

2. นายนาถ ลิว่เจรญิ*  ประธาน กรรมการอสิระ 5/5 (100%) 

3.  ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  กรรมการ กรรมการอสิระ 5/5 (100%) 

4. นางพรรณสริ ีอมาตยกุล (แต่งตัง้วนัที ่10 พฤษภาคม 2564) กรรมการ กรรมการอสิระ 3/3 (100%) 

* หมายเหตุ: ในวนัที ่10 พฤษภาคม 2564 ไดม้กีารแต่งตัง้ นายนาถ ลิว่เจรญิ กรรมการตรวจสอบ ขึ้นด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบแทน นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหก้ ากับดูแลตามกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มกีารทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุก
ปี การปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี 2564 มดีงันี้ 

1. การสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลทีส่ าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี 2564 ของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึ่งไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยไดส้อบทานประเด็นทีส่ าคญัรายการพเิศษ 
และได้รับค าชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ สายงานตรวจสอบทัง้ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบ
สารสนเทศ จนเป็นทีพ่อใจว่าการจดัท างบการเงนิรวมทัง้การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้จงึไดใ้หค้วามเหน็ชอบงบการเงนิดงักล่าว ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้
สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีเป็น
การเฉพาะ 1 ครัง้โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม เพื่อหารอืกนัอย่างอสิระถงึการได้รบัขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลทีม่สีาระส าคญัใน
การจดัท างบการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเป็นประโยชน์กบัผู้ใช้งบการเงนิ เรื่อง
ส าคญัจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกบัแผนการตรวจสอบ ความเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที ่ไดร้บัการยนืยนัว่าไม่มี
ปัญหาในการปฏบิตังิาน มคีวามเป็นอสิระและไดร้บัความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานเป็นอย่างด ี

2. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รายการได้มาจ าหน่ายไป หรือรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทและ / หรอืผู้ถือหุ้นตามขนาดของ
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รายการ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามโปร่งใสและสมเหตุสมผล พร้อมทัง้เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ทราบอย่างถูกตอ้งตามเวลาทีก่ าหนด 

3. การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการทีดี่ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสทิธิภาพและประสทิธิผลด้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีพบว่ากรรมการบรษิัทและ

พนักงานไดป้ฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั โดยมคีณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการเป็นแบบอย่างทีด่ ี  บรษิทัมกีารน า
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัไปปฏบิตัใิชอ้ย่างจรงิจงั โดยไดร้บัการต่ออายุการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจรติเป็นครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2564   รวมทัง้การก ากบัดูแลกจิการโดยค านึงถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่าง
เป็นรปูธรรม  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินตนเอง  เกี่ยวกับความพร้อมของ
กรรมการ รายงานทางการเงนิ การประชุมกบัผูส้อบบญัชี การสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั การเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน การบรหิาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน กระบวนการรบัเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) การบริหารจดัการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ การประชุมกรรมการ การปฏบิตัหิน้าทีข่องสายงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผลสรุปอยู่
ในเกณฑ์ทีน่่าพงึพอใจ นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติเพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสยีอื่น ๆ แจง้ขอ้กงัวลใด ๆ เกีย่วกบัการกระท าผดิและการทุจรติดว้ยความมัน่ใจ คณะกรรมการ 

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ง 
บรษิทัมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งเป็นผูป้ระสานงานและรบัผดิชอบงานบรหิารความเสี่ยงระดบัองค์กร และมอีนุกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง มกีรรมการอิสระเป็นประธานอนุกรรมการท าหน้าที่พจิารณาโครงสร้างนโยบาย กรอบการบรหิารความเสี่ยงและ
แผนการจดัการความเสี่ยง รวมทัง้ทบทวนความเสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่งรายไตรมาส การพจิารณาปัจจยัเสีย่งทัง้ภายใน
และภายนอก โอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบและการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตอืน
ภยัตามหลกัการทีก่ าหนดไว ้

5. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน  โดยพจิารณาจากแผนงานและรายงานของสาย

งานตรวจสอบทัง้ทางด้านงานตรวจสอบภายในและงานตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการประเมนิตามแบบ
ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) พบว่ามี
ความเพียงพอ เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของไทยยูเนี่ยน และสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบ
ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบริษัท 
ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

6. การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของสายงานตรวจสอบเป็นประจ าทุก

ปี ในปี 2564 สายงานตรวจสอบไดท้บทวนและปรบักลยุทธ์การปฏบิตังิานตรวจสอบใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ COVID-19 และความ
เสีย่งในยุค New Normal โดยใช ้Data Analytics วเิคราะหค์วามเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ลง Fieldwork เท่าทีจ่ าเป็น และใชก้าร 
remote audit ในการตรวจสอบระบบงานต่างๆ   ส าหรบัการพฒันางานตรวจสอบ สายงานตรวจสอบได้ให้ความส าคญัทัง้การพฒันา
บุคลากรและเครื่องมอืในการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหลกัการของมาตรฐานการปฏบิตังิานตามวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

7. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชใีนปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และไดส้อบทานคุณสมบตัิ 

รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบจงึได้เสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้นายพงทว ี
รตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7795 และ/หรอืนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3760 และ/หรอืนางสาว
อมรรตัน์ เพิม่พูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4599 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
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ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2565 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั และใน
กรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได้ ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็ นและ
ขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่างบการเงนิของบรษิทัมคีวาม
ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย   รวมถึงมรีะบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล   นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมคีวามเหน็ว่าการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และพนักงานทัง้หมดของบรษิัทภายใต้กรอบการก ากบัดูแลกิจการที่ดจีะสามารถท าให้บรษิัทเจรญิเติบโตอย่างน่าพอใจและ
ยัง่ยนื อนัจะท าใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วนไดร้บัผลตอบแทนทีด่อีย่างยัง่ยนืดว้ย 
 
 
 
 
              

นายนาถ   ลิว่เจรญิ 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

การประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม เพื่อขอทราบเรื่องความ
เป็นอสิระในการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้ความพอเพยีงของระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง  และความ
ร่วมมอืของหวัหน้างานและผู้ปฏิบตังิานของผู้รบัการตรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผูส้อบบญัชไีดย้นืยนัว่ามคีวามเป็นอสิระในการ
สอบบญัชตีามขอบเขตและมาตรฐานการสอบบญัชทีุกประการ ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทุกหน่วยงานทีร่บัการตรวจไดใ้หค้วามร่วมมอืด ี
ข้อสงัเกตและข้อแนะน าได้รบัความร่วมมอืในการปรบัปรุงแก้ไข ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์
เพยีงพอและเหมาะสม รวมทัง้ระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ด ี
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3) สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

3.1 คณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชุม 

1. นายเชง นิรุตตนานนท ์ ประธาน กรรมการ 9/9 (100%) 

2. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ กรรมการ กรรมการ 9/9 (100%) 

3. นายฤทธริงค ์บุญมโีชต ิ กรรมการ กรรมการ 9/9 (100%) 

4. นายลุคโดวดิ การ์นิเยร์ กรรมการ ผูบ้รหิาร 9/9 (100%) 

รายงานคณะกรรมการบรหิาร 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัมมีตจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร เพื่อความคล่องตวัใหก้ารบรหิารงานและท าหน้าทีแ่ทนคณะกรรมการ 
โดยประกอบดว้ย กรรมการบรหิาร 3 ท่านและผูบ้รหิารระดบัสงู 1 ท่าน รวมเป็นทัง้หมด 4 ท่าน 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิารมกีารประชุมทัง้หมด 9 ครัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรหิารได้ปฏิบตัิหน้าทีข่องตนตามขอบเขต อ านาจ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัร โดยมสีาระส าคญัของการปฎบิตัหิน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

1. พจิารณาทบทวนและอนุมตักิารลงทุนและโครงการควบรวมกจิการและการเขา้ซื้อกจิการภายในขอบเขตและอ านาจของคณะ
กรรมการบรหิารเพื่อใหเ้ป็นไปตามทศิทางการด าเนินงานและกลยุทธข์องบรษิทั  

2. พจิารณาทบทวนและอนุมตักิารสนับสนุนทางการเงนิแก่บรษิทัในเครอื ซึ่งรวมถงึการเพิม่ทุน การลดทุน การปรบัโครงสร้าง
ทุน หรอืการขายกจิการ ตลอดจนการใหห้ลกัประกนัหรอืการรบัประกนัแก่บรษิทัในเครอื และการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ  

3. พจิารณาทบทวนและอนุมตัเิรื่องอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

 

……………………………. ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

                                                                       (  นายเชง นิรุตตนานนท ์ )                   
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3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชมุ 

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย  ประธาน กรรมการอสิระ 4/4 (100%) 

2. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ (ลาออกวนัที ่10 พฤษภาคม 2564) กรรมการ กรรมการอสิระ 3/3 (100%) 

3. นายนาถ ลิว่เจรญิ (แต่งตัง้วนัที ่10 พฤษภาคม 2564) กรรมการ กรรมการอสิระ 1/1 (100%) 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมกีรรมการจ านวน 2 
ท่าน ซึง่เป็นกรรมการอสิระทัง้คณะ ประกอบดว้ย 

1. ดร.ธรรมนูญ  อานันโทไทย ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายนาถ  ลิว่เจรญิ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ปฏบิตัติามหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ภายใต้
นโยบายและกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมหีน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสม
น าเสนอเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรรหานัน้จะให้ความส าคญักับบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมปีระวตักิารท างานทีด่ ีมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีุณธรรม จรยิธรรม และสามารถอุทศิเวลาใหเ้พยีงพอเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท รวมทัง้ท าหน้าที่ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท ในระหว่างปี 2564 นายศกัดิ ์เกี่ยวการค้า ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิัท และกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากมสีุขภาพไม่แขง็แรงท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยมผีลลาออกตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 
2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมกีารประชุมรวม 4 ครัง้ ในแต่ละครัง้มกีรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้สองท่าน 
โดยมขีอ้สรุปจากการประชุมดงันี้ 

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ด ีบรษิัทได้เปิดโอกาสให้สทิธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการและการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 โดยผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และในเวบ็ไซต์ของบรษิัท โดยใหร้ะยะเวลาในการเสนอชื่อตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถงึวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2564 
รวมเวลา 128 วนั พบว่า ไม่มผีูใ้ดขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด 

2. พจิารณาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีค่รบวาระจ านวน 4 ท่าน โดยใช้
หลกัเกณฑแ์ละวธิสีรรหาตามแนวทางการพจิารณาเป็นกรรมการขา้งตน้ ไดเ้สนอใหก้รรมการทีค่รบวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ทัง้ 4 ท่านอกีวาระหนึ่ง โดยเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ เพื่อน าเขา้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

3. พิจารณาและเสนอชื่อให้แต่งตัง้ นางพรรณสิรี  อมาตยกุล ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบรหิารความเสีย่งแทนนายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ ทีล่าออกไป โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2564 

4. พจิารณาและเสนอชื่อให้แต่งตัง้ นายนาถ  ลิ่วเจรญิ จากเดมิที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน แทนนายศกัดิ ์ เกีย่วการคา้ ทีล่าออกไป โดยมี
ผลตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2564 

5. พจิารณาและเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้ นางภคพรรณ  ลวุีฒนิันท ์ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
แทนนายราวนิเดอร ์สงิห ์เกรวาล ซาบจติต ์เอส ทีไ่ดข้อลาออกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2564 



 

หน้าที ่15 

6. พจิารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบักรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาใหเ้หมาะสม
และสอดคล้องกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยใชอ้า้งองิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั จากรายงานการ
ส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ทีจ่ดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รวมถงึการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารไวใ้นรายงานประจ าปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

7. พิจารณาทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีส าหรบับริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปรบัใช้ และการให้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวปฏบิตัขิองบรษิทัและแนวปฏบิตัขิองกรรมการตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

8. ติดตามการประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจ าปีของกรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อ
ทบทวนการปฎบิตัหิน้าทีใ่นรอบปี ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นนโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั อย่างเตม็
ความสามารถดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเหมาะสม 

 
 

 
 

……………………………… 
(ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย) 

                                                                         ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 



 

หน้าที ่16 

3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management committee) 

รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชมุ 

1. นายกรีต ิอสัสกลุ  ประธาน กรรมการอสิระ 4/4 (100%) 

2. นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ * กรรมการ กรรมการอสิระ 0/2 (0%) 

3. ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการอสิระ 4/4 (100%) 

4. นางพรรณสริ ีอมาตยกุล ** กรรมการ กรรมการอสิระ 2/2 (100%) 

5. ดร. ภคพรรณ ลวุีฒนิันท ์** กรรมการ กรรมการอสิระ 1/1 (100%) 

6. นายธรีพงศ์ จนัศริ ิ กรรมการ กรรมการ 4/4 (100%) 

7. นายช ูชง ชาน กรรมการ กรรมการ 4/4 (100%) 

8. นายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การ์นิเยร์ ** กรรมการ ผูบ้รหิาร 3/3 (100%) 

9. ดร. ดาเรีย่น เมย ์แมคเบน * กรรมการ ผูบ้รหิาร 3/3 (100%) 

10. นายแพทรคิ เบอทาแลนฟ์ฟ่ี * กรรมการ ผูบ้รหิาร 3/3 (100%) 

. * กรรมการลาออกระหว่างปี ไดแ้ก่ นายศกัดิ ์เกีย่วการคา้ (พฤษภาคม) ดร. ดาเรีย่น เมย ์แมคเบน (กรกฎาคม) และนายแพทรคิ เบอทาแลนฟ์ฟี ่
(สงิหาคม) 
. ** กรรมการแต่งตัง้ระหว่างปี ไดแ้ก่ นางพรรณสริ ีอมาตยกุล (พฤษภาคม) ดร. ภคพรรณ ลวีุฒนิันท ์(สงิหาคม) และนายลุดโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การน์ิ
เยร ์(กุมภาพนัธ)์ 

รายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (คณะกรรมการฯ) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแล
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร รวมถึงกระบวนการบรหิารความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ผลลพัธแ์ละโอกาสเชงิบวก ลดตวัแปรทีม่ผีลต่อการด าเนินงานและความเสีย่ง เพิม่ความยดืหยุ่นขององค์กร รวมถงึ
ปรบัปรุงการใชท้รพัยากร  

ตลอดทัง้ปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการฯ ไดต้รวจสอบการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง ความเสีย่งในการลงทุนและความเสีย่งของ
ทัง้กลุ่มบรษิทั และใหค้ าแนะน าอย่างเพยีงพอและเหมาะสมในการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการฯได้พจิารณา กรอบการบรหิารความเสี่ยงและกระบวนการบรหิารความเสีย่งว่ามปีระสทิธิภาพและเหมาะสม 
และได้รบัการสนับสนุนจากผู้บรหิารอย่างเตม็ที ่โดยกระบวนการดงักล่าวสามารถระบุความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัและการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งนัน้ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รทีมุ่่งสู่ “การมสีุขภาพทีด่ ีและทอ้งทะเลทีอุ่ดมสมบูรณ์”  

คณะกรรมการฯ มกีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยสรุปการด าเนินงานทีเ่ป็นสาระส าคญั ไดด้งันี้ 

การพจิารณาความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญั  

ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัระดบัโลกซึง่มกีารด าเนินงานและโรงงานในหลายประเทศทัว่โลก ไทยยเูน่ียนกรุ๊ปบรหิารความเสีย่งอย่าง
ต่อเน่ืองในกลยุทธแ์ละการด าเนินงาน ทัง้ความเสีย่งและผลกระทบทางตรงและทางออ้มจากการระบาดของโควดิ-19  
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คณะกรรมการพจิารณาความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19  การบรหิารจดัการ และใหค้ าแนะน ากบัผูบ้รหิาร เพื่อให้
การใชม้าตรการด้านความปลอดภยัสอดคล้องกบัมาตรการของทางการเพื่อสุขอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน ซพัพลายเออร์ 
ลูกคา้ ชุมชน รวมทัง้การท าให้ธุรกิจด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง และการจดัการกบัผลกระทบทางอ้อมซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค 
เช่น ตน้ทุนค่าขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์เงนิเฟ้อทีป่รากฏในบรรจุภณัฑแ์ละน ้ามนัพชื   

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัไดพ้จิารณาความเสีย่งองค์กรอื่นๆ ดงัรายละเอยีดดา้นล่าง เพื่อประสทิธผิลของการบรหิารความ
เสีย่งของทัง้กลุ่มบรษิทั ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ โดยความเสีย่งทีไ่ดพ้จิารณามดีงัต่อไปนี้  

1. พจิารณาความเสี่ยงองค์กรและกลยุทธ์การจ ากดัความเสี่ยงที่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในที่มีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันี้ 
1.1 ความเสีย่งเชงิกลยุทธ ์- การกดีกนัทางการคา้ ภาพรวมอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเลทีแ่ขง่ขนัสงู ความเสีย่งที่

เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนื การจดัการภายหลงัการควบรวมกจิการ การลงทุนในนวตักรรม และการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 

1.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน – ราคาและปรมิาณวตัถุดบิที่มใีนตลาด การจดัการสนิค้าคงคลัง คุณภาพของอาหาร 
ตน้ทุนการแปลงค่าเงนิ ความเสยีหายใหญ่ทีโ่รงงานผลติ และความปลอดภยัทางไซเบอร ์ 

1.3 ความเสีย่งดา้นกฎหมายและการปฏบิตัติาม – ปฏบิตัติามกฎระเบยีบใหม่และคดคีวาม  
1.4 ความเสี่ยงทางการเงนิ - อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การจดัหาแหล่งเงนิกู้และเงินทุนเครดติลูกคา้ 

การเปลีย่นแปลงทางภาษทีัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
2. พจิารณาความเสีย่งโครงการลงทุนเชงิกลยุทธ์ และการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดโครงการการลงทุนต่างๆ 

ดงันี้   
2.1 โครงการการลงทุน โรงงานผลติอาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็พรอ้มทานทีเ่น้นระบบอตัโนมตัแิห่งใหม่ในประเทศไทย   
2.2 โครงการลงทุน โรงงานผลติโปรตนีไฮโดรไลเสตและคอลลาเจนเปปไทดแ์ห่งใหม่ในประเทศไทย   
2.3   การเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั Clover Corporation Limited ในประเทศออสเตรเลยี และ 
2.4 การเขา้ถอืหุน้ใน บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ในประเทศไทย  

3. การประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่และการบรหิารจดัการความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้   
3.1 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึง่เป็นวาระระดบัโลก เป็นเรื่องทีทุ่กฝ่ายตระหนักถงึความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการ

ยกระดบัและเตรยีมความพร้อม โดยมกีารติดตามอย่างใกล้ชดิในด้านความเสี่ยงทางกายภาพ (physical) และความ
เสีย่งทีเ่กดิขึน้ในช่วงของการเปลีย่นผ่าน (transition)  อนัเป็นส่วนหนึ่งของการเตรยีมพรอ้มส าหรบักลยุทธ์ในระยะยาว 
และ 

3.2 อาชญากรรมทางไซเบอร์มคีวามซบัซ้อนยิง่ขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งพื้นฐานทีส่ าคญั ระบบขดัขอ้ง ขอ้มลู
รัว่ไหลหรอืสูญเสยีทรพัย์สนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีม่กีารท างานจากทีบ่้านเป็นหลกั จงึได้มกีารทบทวนกลยุทธ์
ดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร ์

คณะกรรมการไดร้ายงานการพจิารณาความเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัรวมทัง้ขอ้แนะน า ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัเพื่อการพจิารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส   

การปลูกฝังวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการฯ ไดส้่งเสรมินโยบายบรหิารจดัการความเสีย่งในทุกธุรกจิ และผูบ้รหิารไดส้ื่อสารเรื่องนี้เพื่อใหพ้นักงานได้รับ

ทราบและปฏิบัติตาม การด าเนินการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมบริษัทย่อยที่ส าคญัของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนทัง้หมด โดยคณะ
กรรมการฯ ไดส้่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งในองค์กรผ่านกจิกรรมต่างๆ ในปี 2564 ดงัรายละเอยีดดา้นล่าง 

1. ส่งเสรมิใหเ้กดิความตระหนักเรื่องความเสีย่ง และใหค้ าแนะน าในการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประจ า ไตรมาส 
และใหฝ่้ายบรหิารความเสีย่งด าเนินการประเมนิความเสีย่งของกลุ่ม ความเสีย่งทีเ่กดิใหม่ และโครงการการลงทุน 

2. ก ากบัดูแลกระบวนการบรหิารความเสีย่งทัง้ในระดบักลุ่มบรษิทัและระดบับรษิทั และการฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้อย่างสม ่าเสมอใหก้บั
ผูบ้รหิาร รวมทัง้ผลการประเมนิความเสีย่งของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปและบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ไทยรวมสนิพฒันาอุตสาหกรรม 
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จ ากดั บรษิทั ไอ-เทล คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ซฟู้ีด 
จ ากดั บรษิัท แพ็คฟู้ด จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ไทยยูเนี่ยน อียู ซฟู้ีดส์ 1 จ ากดัและบริษัทย่อย บรษิัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ 
จ ากดั บรษิทั ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั บรษิทั เอเซยีนแปซฟิิคแคน จ ากดั บรษิทั ไทยยูเนี่ยน ไชน่า จ ากดั และ
บรษิทั ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ ากดั และ 

3. แนะน าใหฝ่้ายบรหิารประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารความเสี่ยงโดยทบทวนความเสีย่ง โอกาส ความไม่แน่นอน และผลการ
ด าเนินงาน เพื่อการปรบัปรุงการบรหิารความเสีย่งของทัง้องคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ 

กา้วต่อไป    

แผนการพฒันาเพิม่เตมิเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารความเสีย่ง มดีงันี้  

1. พฒันาการบรหิารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งสู่ การมสีุขภาพที่ด ีและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ โดย
พจิารณาปัจจยัความเสีย่งจากผลกระทบจากกลยุทธ์ทีเ่ลอืก โอกาสทีก่ลยุทธ์จะไม่สอดคล้อง และความเสีย่งทีเ่กดิกบักลยุทธ์
และผลการปฏบิตังิาน   

2. พจิารณาระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดใ้นแต่ละมติคิวามเสีย่ง และ 

3. สนับสนุนฝ่ายบรหิารใหม้กีารวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิใหม่ในปี 2565 ดงันี้ 

3.1 ขยะพลาสตกิในทอ้งทะเล 

3.2 การปฏริปูเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าและการเคลื่อนยา้ยตลาด 

คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาความเสีย่งดงักล่าว และขอใหผู้บ้รหิารตดิตามวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิใหม่เหล่านี้ต่อไปในปี 
2565 

 

 

...........................................ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

     (  นายกรีต ิอสัสกุล  ) 
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3.4 คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Committee) 

รายชื่อคณะกรรมการและจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ การเขา้ร่วมประชมุ 

1. นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ ประธาน กรรมการ 2/2 (100%) 

2. นายอดมั รสัเซลล ์เบรนนัน* ประธาน (ร่วม) ผูบ้รหิาร 1/1 (100%) 

3. นาย ชาน ช ูชง กรรมการ กรรมการ 2/2 (100%) 

4. นายตนิ ช ูชาน  กรรมการ ผูบ้รหิาร 2/2 (100%) 

5. นายคลูชาน ซงิห ์ กรรมการ ผูบ้รหิาร 2/2 (100%) 

6. นายลุคโดวคิ รกีสี เฮนรี ่การน์ิเยร ์ กรรมการ ผูบ้รหิาร 1/2 (50%) 

. * นายอดมั รสัเซลล ์เบรนนัน ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่เดอืนตุลาคม 2564 

รายงานของคณะกรรมการเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

คณะกรรมการเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป็นกลไกการตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสูงในการขบัเคลื่อนและติดตามการด าเนินกล
ยุทธ์ความยัง่ยืนของไทยยูเนี่ยน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กร “สุขภาพที่ด ีและท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” โดยมปีระธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และผูอ้ านวยการกลุ่มดา้นการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป็นประธานคณะกรรมการร่วม ผูบ้รหิารระดบัสูงทีเ่ป็นสมาชกิของคณะกรรมการฯ 
ประชุมกนัหลายครัง้ตลอดทัง้ปี เพื่อทบทวนความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื พจิารณาประเดน็ใหม่ๆ และ
ขอ้เสนอทางนโยบาย รวมทัง้ตดัสนิใจในเชงิกลยุทธเ์พื่อขบัเคลื่อนงานดา้นความยัง่ยนืของไทยยเูนี่ยน ขอ้ตดัสนิใจของคณะกรรมการจะ
ไดร้บัการสื่อสารไปยงัหน่วยธุรกจิและฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน านโยบายไปปฏบิตั ิโดยร่วมมอืกบัทมีการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

คณะกรรมการมภีารกจิ ดงันี้ 

1. ให้ค าแนะน าและทิศทางการท างานในเชงิกลยุทธ์ นโยบาย และโครงการด้านความยัง่ยืน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กร 
“สุขภาพทีด่ ีและทอ้งทะเลทีอุ่ดมสมบูรณ์” และกลยุทธค์วามยัง่ยนื SeaChange® 

2. ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนืของไทยยูเนี่ยนใหส้อดคล้องและตอบโจทย์เป้าหมายและมาตรฐานสากลดา้น
ความยัง่ยนื และรกัษาสถานะความเป็นผูน้ าดา้นความยัง่ยนืของอุตสาหกรรม 

3. ทบทวนความคนืหน้าของการด าเนินงานตามพนัธกจิดา้นความยัง่ยนืทีส่ าคญั อาท ิพนัธกจิปลาทูน่า พนัธกจิการใชบ้รรจุภณัฑ์
ทีย่ ัง่ยนื พนัธกจิดา้นการจดัการกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ นโยบายดา้นสทิธมินุษยชน และนโยบายอื่นๆ 

4. จดัตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายดา้นความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

ในปี 2564 คณะกรรมการเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืมกีารประชุมโดยครบองคป์ระชุม 2 ครัง้ โดยมวีาระและผลการประชุมทีส่ าคญั 
ดงันี้ 

1. ภาพรวมกลยุทธ์ความยัง่ยนื 

ก าหนดทศิทางการท างานในเชงิกลยุทธ์และตดิตามพฒันาการการด าเนินงานตามเป้าหมายความยัง่ยนืของไทยยูเนี่ยน อาทิ
พนัธกจิปลาทูน่า พนัธกจิดา้นการจดัการกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ พนัธกจิการใชบ้รรจุภณัฑ์ทีย่ ัง่ยนื พนัธกจิการ
ลดของเสยีและขยะอาหาร และนโยบายการจดัหาน ้ามนัปาลม์ดว้ยความรบัผดิชอบ 
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2. พนัธกจิดา้นการจดัการกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

รบัทราบพฒันาการของโลกในดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ อาทิ การประชุมรฐัภาคกีรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสมยัที่ 26 (COP26) ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของไทยยเูนี่ยน และก าหนดทศิทางและระดบัความมุ่งมัน่ของบรษิทัในการตัง้เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกทีอ่งิหลกัวทิยาศาสตร ์ซึง่คาดว่าบรษิทัจะประกาศเป้าหมายดงักล่าวไดใ้นปี 2565 

3. นโยบายสรรหาแรงงานขา้มชาตอิย่างมจีรยิธรรมและการยดึมัน่ต่อหลกัการ Employer Pays Principle 

เสนอแนะใหไ้ทยยูเนี่ยนน าหลกัการ Employer Pays Principle มาใชใ้นการสรรหาแรงงานขา้มชาต ิซึ่งถอืเป็นส่วนขยายของ
นโยบายการสรรหาแรงงานขา้มชาตอิย่างมจีรยิธรรมทีม่อียู่ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ไทยยูเนี่ยนรบัผดิชอบ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรรหาทัง้หมดส าหรบัแรงงานขา้มชาตทิีท่ างานในสถานประกอบการของบรษิทัที่
ตัง้อยู่ในประเทศไทย 

4. พนัธกจิการใชบ้รรจุภณัฑท์ีย่ ัง่ยนื  

ใหค้ าแนะน าและตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของไทยยูเนี่ยนในการจดัเกบ็ขอ้มูลการใชบ้รรจุภณัฑ์ของ และในการ
ขบัเคลื่อนนวตักรรมเพื่อพฒันาบรรจุภณัฑ์ที่ยัง่ยนืส าหรบัแบรนด์ของเรา เพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามพนัธกิจการใช้
บรรจุภณัฑ์ทีย่ ัง่ยนื ทัง้นี้ เราไดใ้หค้ ามัน่ว่าภายในปี 2568 บรรจุภณัฑ์ทีใ่ชใ้นแบรนด์ของเราทัง้หมดซึ่งผลติในโรงงานของเรา 
ต้องเป็นวสัดุทีส่ามารถน ามาใชซ้ ้า น ามารีไซเคลิ หรอืสามารถย่อยสลายได ้นอกจากนี้ เรายงัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะใหบ้รรจุภณัฑ์
แบรนดข์องเราโดยเฉลีย่รอ้ยละ 30 ใชว้ตัถุดบิทีท่ าจากวสัดุรไีซเคลิ ภายในปี 2568 

5. การรายงานและการประเมนิดา้นความยัง่ยนื 

ติดตามการวเิคราะห์ระดบัคะแนนและอนัดบัของไทยยูเนี่ยนในกรอบการรายงานและการประเมนิความยัง่ยนืทีส่ าคญั อาท ิ
ดัชนีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (DJSI) ขององค์กร S&P Global และดัชนี Seafood Stewardship Index ขององค์กร World 
Benchmarking Alliance รวมทัง้ตดิตามใหเ้กดิการด าเนินการทีเ่หมาะสมเพื่อปิดช่องว่างและตอบสนองต่อประเดน็ดา้นความ
ยัง่ยืนใหม่ๆ ที่ปรากฏในการประเมินความยัง่ยืน เพื่อรักษาสถานะของไทยยูเนี่ยนในการเป็นผู้น าด้านความยัง่ยืนใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ทมีการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของไทยยูเน่ียนไดใ้หก้ารสนับสนุนเชงิเทคนิคและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยนื รวมทัง้ท างานร่วมกบัทมีอื่นๆ ในกลุ่มบรษิัทในหลายภูมภิาคทัว่โลก เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายและโครงการด้านความ
ยัง่ยืนภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® นอกจากนี้ ผู้อ านวยการกลุ่มด้านความยัง่ยืนยงัเป็นสมาชิกของ Global Leadership 
Team (GLT) และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ท าใหเ้กดิความเชื่อมโยงและการประสานการท างานระหว่างทมีความยัง่ยนื
และคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

 

   

……………………………. ประธานคณะกรรมการเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
                                                       (   นายธรีพงศ ์จนัศริ ิ  )  

                   
 


